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2020-001052 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van 
College van B&W op 21 januari 2020 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2018-008188 
RU/pevers 

Veiligheidsplan De Jonkvrouw 
 
Bij besluit van 28 mei 2018heeft de 
raadhet bestemmingsplan De Jonkvrouw 
gewijzigd vastgesteld. 
Bij schrijven van 8 oktober 2018 is tegen 
dit besluit door de Belangenvereniging 
Zesgehuchten (BVZ) (als enige) beroep 
aangetekend bij de Raad van State 
tegen het bestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan is vastgesteld als 
planologische grondslag voor het 
bouwplan ‘de Jonkvrouw’ van Wooninc. 
samengevat bestaande uit gestapelde 
en grondgebonden (zorg) woningen in 
de nabijheid van het NS Station van 
Geldrop. 
 Gemeente, Wooninc. en BVZ hebben 
direct daarna vastgesteld dat de redenen 
van het beroep van BZ eventueel ook in 
minnelijk overleg kunnen worden 
weggenomen. 
 Het onmiddellijk daarna opgestarte 
overleg heeft uiteindelijk geleid tot een 
overeenkomst tussen voornoemde 
partijen die op 26 november 2018 
gezamenlijk is ondertekend. Het beroep 
is vervolgens ingetrokken en het 
bestemmingsplan is daarmee 
onherroepelijk geworden. Daarmee is 
een jaar uitvoeringstijd ‘gewonnen’. 
 Één van de belangrijkste afspraken uit 
de overeenkomst betreft het opstellen 
van een zogenoemd Veiligheidsplan. 
 Het thans voorliggende Veiligheidsplan 
is het resultaat van het overleg dat over 
dit Veiligheidsplan met diverse betrokken 
partijen heeft plaatsgehad. Het plan kan 
nu door uw college worden vastgesteld.   

Het college besluit het Veiligheidsplan De 
Jonkvrouw, conform het concept met bijlagen, 
vast te stellen. 
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2018-037456 
RU/jujent 

Update Regionale Energiestrategie 
(RES) en grootschalige opwek 
 
In de Regionale Energiestrategie (RES) 
moeten onder meer keuzes gemaakt 
worden voor grootschalige opwek. Ter 
voorbereiding op de werksessie met de 
portefeuillehouders energietransitie op 
30 januari 2020 is de bijgevoegde 
beschrijving opgesteld van de stappen 
om te komen tot het bod voor 
grootschalige opwek in de concept RES. 
In dit proces willen wij de volgende 
aandachtspunten meegeven: 

• Participatietraject voor 
omwonenden 

• Delen van lusten en lasten 
door omwonenden (financiële 
participatie) 

• Coöperatieve ontwikkeling 
van grootschalige opwek 

• Mogelijkheid voor eigen 
investering door gemeente in 
grootschalige opwek 

• Beperking van de afbreuk van 
natuurwaarden 

Voldoende behoud van agrarische grond 
voor agrarische doeleinden 

Het college besluit kennis te nemen van de notitie 
en de genoemde aandachtspunten. 

   

2019-054536 
MO/anmand 

Dorpsleerbedrijf Geldrop-Mierlo 
 
Het collegevoorstel over het 
Dorpsleerbedrijf is op 10 december 2019 
aangehouden door uw college. U wilde 
een specificatie van de begroting en de 
opbrengsten van het Dorpsleerbedrijf. 
In bijgevoegde notitie gaan wij daar 
nader op in. 
Het plan van aanpak en de eerder 
ingediende adviesnota zijn opnieuw 
bijgevoegd. 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met de bijgevoegde uitwerking 

van de begroting van het Dorpsleerbedrijf 
Geldrop-Mierlo; 

2. In te stemmen met het plan van aanpak 
Dorpsleerbedrijf Geldrop-Mierlo ‘waar 
verweven tot leven komt;. 

3. Voor de jaren 2020 en 2021 jaarlijks een 
bedrag van € 66.180,- beschikbaar te stellen. 

4. Deze middelen te dekken uit de post 
algemene voorzieningen Wmo (6.610.013). 

5. In het voorjaar van 2021 een evaluatie uit te 
voeren en op basis daarvan een besluit 
nemen over al dan niet voortzetten van het 
Dorpsleerbedrijf. 

   

2019-057833 
MO/henijs 

Nieuwbouw basisscholen wijk 
Skandia - integrale aanpak 
 
Met de vaststelling van het IHP 2015-
2020 is goedkeuring verleend aan het 
planvoorstel (gecombineerde) 
nieuwbouw van de basisscholen wijk 
Skandia. Als gevolg van het verhogen 
van de normbedragen voor nieuwbouw 
is een financieel tekort ontstaan en is de 
wens dekking hiervan geheel of 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de projectopdracht 

‘Nieuwbouw basisscholen wijk Skandia’; 
2 In te stemmen met een integrale aanpak van 

het gebied, waarvan de locatie voor de 
nieuwbouw van de twee basisscholen 
onderdeel uitmaakt; 

3 Voor het opstellen van een projectopdracht, 
gericht op de integrale aanpak, een interne 
projectleider aan te stellen.  
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gedeeltelijk te vinden in één of meerdere 
toekomstige grondexploitatie(s) door 
middel van woningbouw op de 
vrijkomende locatie of elders in het 
gebied. 
Omdat het niet alleen gaat om de 
nieuwbouw van scholen, maar ook over 
herinrichting van het openbaar gebied in 
de omgeving, het realiseren van een 
tijdelijke voorziening, het opstellen van 
een visie en het vinden van 
financieringsbronnen voor het tekort, is 
een integrale aanpak nodig. In dit advies 
wordt op deze aanpak nader ingegaan. 

   

2019-058243 
MO/henijs 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 
2021-2025  
 
In 2020 wordt gestart met het opstellen 
van het volgende Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2025. 
In een IHP wordt over meerdere jaren 
aangegeven wat er met de bestaande 
onderwijsgebouwen moet gebeuren.  
In deze adviesnota wordt ingegaan op 

het nieuw op te stellen IHP 2021-2025.  

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het opstellen van het IHP 

2021-2025; 
2 In de eerste tussentijdse rapportage 2020 een 

krediet beschikbaar te stellen van € 25.000,-- 
en de jaarlijkse kapitaallasten ten laste te 
brengen van de bestaande reserve IHP. 

   

2019-059078 
MO/gekamm 

Renovatie tennispark Bronzenwei, TC 
de Helze 
 
Tijdens keuringen in het najaar van 2019 
is gebleken dat de banen 1-2 en 7-8 van 
ons tennispark op de Bronzenwei 
gerenoveerd moeten worden. In overleg 
met tennisvereniging De Helze willen wij 
voorstellen om banen 1 en 2 in het 
voorjaar van 2020 te renoveren. Banen 
7-8 worden gesloten. 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met het renoveren van banen 

1-2 op tennispark Bronzenwei. 
2. In te stemmen met het sluiten van banen 7-8 

op tennispark Bronzenwei. 
3. Voor de renovatie van banen 1 en 2 een 

budget beschikbaar te stellen van € 42.000,-. 
4. Dat dit budget wordt betaald vanuit het budget 

dat beschikbaar is voor de renovatie 
tennispark Bronzenwei (7531002/32001). 

   

2020-001488 
MO/niraai 

Brief aan de minister van VWS 
 
Op 16 december 2019 heeft de Raad 
een motie van de PvdA, gebaseerd op 
een motie van de PvdA van 
Valkenswaard, aangenomen. De motie 
verzoekt het college een brief te 
schrijven aan de Minister van VWS over 
de financiële situatie binnen het Sociaal 
Domein. Hierbij wordt een concept brief 
aan het college voorgelegd. 

Het college besluit in te stemmen met de brief aan 
minister De Jonge. 

   

2020-001653 
MO/gewund 

Afrekening subsidie Senzer 2019 
 
Betreft de afrekening van de toegekende 
of nog toe te kennen subsidie voor 
diverse regelingen en uitvoeringskosten 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het terugvorderen van € 

122.768 over 2019 van werkbedrijf Senzer 
inzake de verstrekte Algemene middelen ten 
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van Senzer over het jaar 2019. De 
afrekening leidt tot een terugbetaling 
door Senzer aan de gemeente ad € 
194.367.  

behoeve van organisatie- en 
uitvoeringskosten; 

2 In te stemmen met het terugvorderen van € 
234.836 over 2019 van werkbedrijf Senzer 
inzake de BUIG-middelen (inclusief Bbz) als 
bedoeld in de Participatiewet; 

3 In te stemmen met het verlenen van een 
aanvullende subsidie over 2019 aan 
werkbedrijf Senzer van € 68.061 voor de 
uitvoering van participatie activiteiten als 
bedoeld in de Participatiewet en deze te 
bekostigen uit de hiervoor gereserveerde 
middelen; 

4 In te stemmen met het verlenen van een 
aanvullende subsidie over 2019 aan 
werkbedrijf Senzer van € 70.926voor de WSW 
als bedoeld in de Participatiewet en deze te 
bekostigen uit de hiervoor gereserveerde 
middelen; 

5 In te stemmen met het verlenen van een 
aanvullende subsidie aan werkbedrijf Senzer 
van € 24.250 (€ 3.000 + € 21.250) in het 
kader van een door het Rijk verkregen bonus 
voor beschut werken voor 2017 en 2018; 

6 Het Algemeen Bestuur van werkbedrijf Senzer 
door middel van bijgevoegde concept 
beschikking van de aanvullende subsidies in 
kennis stellen. 

   

2020-001640 
MO/gewund 

Zienswijze herstelbegroting 2020 en 
meerjarenbegroting 2021-2023 Senzer 
 
De Begroting 2020 en meerjarenraming 
2021-2023 Senzer is door de provincie 
Noord-Brabant (in haar rol als 
toezichthouder) niet goedgekeurd. In 
deze adviesnota wordt daar nader op 
ingegaan met een concept zienswijze op 
de herstelbegroting 2020 en 
meerjarenraming 2021-2023.   

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de zienswijze op het 

wijzigen van de herstelbegroting 2020 en 
meerjarenraming 2021-2023 van de 
gemeenschappelijke regeling Senzer; 

2 Dat de eerdere door de raad vastgestelde 
zienswijze voor het overige onverkort van 
kracht blijft; 

3 De bijgevoegde concept zienswijze op de 
herstelbegroting voor te leggen aan de raad; 

4 Het Algemeen Bestuur van Senzer middels 
bijgevoegde brief in kennis te stellen van de 
zienswijze. 

   

2019-046160 
MO/yvhuib 

Bestuursopdracht GGD 
 
In september 2019 heeft uw college 
kennis genomen van de uitwerking van 
de bestuursopdracht die in 2018 aan de 
GGD is gegeven. Belangrijkste 
onderdelen van de uitwerking zijn de 
integratie van Jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) voor 0-4 jarigen binnen de GGD 
en het verbeteren van de organisatie en 
bedrijfsvoering van de GGD. Ten 
behoeve van de integratie van de JGZ 
heeft een financieel boekenonderzoek 
plaatsgevonden. Op basis van de 

Het college besluit: 
  
1 Kennis te nemen van de resultaten van het 

boekenonderzoek JGZ. 
2 In te stemmen met de uitvoering van de 

bestuursopdracht inhoudende: 
1 De jeugdgezondheidszorg voor 0-4 

jarigen als gemeenschappelijke taak 
onder te brengen bij de GGD per 1 
januari 2021. 

2 Het verbeteren van de organisatie en 
bedrijfsvoering van de GGD. 

3 In te stemmen met de volgende 
randvoorwaarden voor de uitvoering van de 
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resultaten uit dit onderzoek heeft het 
Algemeen Bestuur van de GGD besloten 
akkoord te gaan met de integratie en 
verder te gaan met de uitvoering van de 
bestuursopdracht. Het Algemeen 
Bestuur van de GGD legt dit ter 
besluitvorming voor bij de colleges van 
burgemeester en wethouders en de 
raden van de 21 deelnemende 
gemeenten. Het is nu aan de 21 
gemeenten in de regio om de 
randvoorwaarden te scheppen zodat de 
GGD de bestuursopdracht kan gaan 
uitvoeren. 

bestuursopdracht: 
1 De berekening van de hoogte van de 

inwonersbijdrage voor de uitvoering 
van het programma Publieke 
Gezondheid aanpassen waarbij vanaf 
2021 rekening wordt gehouden met 
mutaties in inwonersaantallen. 

4 De subsidierelatie m.b.t. JGZ  0 – 4 met 
Zuidzorg/Zorgboog per 1.1.2021 te 
beëindigen. 

5 In te stemmen met het één op één inzetten 
van het budget ‘Jeugdgezondheidszorg’ (FCL 
6710001 en ECL 43600) voor de GGD per 
1.1.2021 GGD toevoegen). 

6 In te stemmen met de eerste 
begrotingswijziging 2020 van de GGD 
Brabant Zuidoost en legt deze 
begrotingswijziging voor een zienswijze aan 
de raad voor. 

   

2020-001659 
OS/hekeij 

Verlenging overeenkomst Hekkelman 
Advocaten 
 
In juli 2016 is door tussenkomst van 
Bizob een overeenkomst gesloten voor 
juridische dienstverlening met 
advocatenkantoor Hekkelman in 
Nijmegen. Deze overeenkomst heeft een 
looptijd tot en met 31 augustus 2020. 
Binnen de overeenkomst bestaat er de 
mogelijkheid om de overeenkomst 
eenzijdig 2x voor een periode van 1 jaar 
te verlengen. Indien de gemeente 
gebruik wil maken van de 
verlengingsoptie dient de gemeente dit 
uiterlijk drie maanden voor het einde van 
het contractjaar (1 september) schriftelijk 
kenbaar te maken.  

Het college besluit: 
  
1 Gebruik te maken van de verlengingsoptie en 

de overeenkomst te verlengen met een jaar. 
2 De burgemeester te machtigen om na afloop 

van de eerste verlengingstermijn een besluit 
te nemen over de tweede verlengingsoptie 

  

   

2020-001644 
OS/wigebo 

Aanbieding Jaarprogramma Stedelijk 
Gebied Eindhoven 2020 
 
In het bestuurlijk platform van 20 
december 2019 is het Jaarprogramma 
2020 van het Stedelijk Gebied 
Eindhoven vastgesteld. Dit programma 
wordt aan de gemeenteraad 
aangeboden. 

Het college besluit het Jaarprogramma Stedelijk 
Gebied Eindhoven 2020 met raadsinformatiebrief 
aan te bieden aan de gemeenteraad. 

   

2020-001770 
OS/jostri 

Uitvoeringsprogramma handhaving 
2020 
 
Het uitvoeringsprogramma maakt 
onderdeel uit van de 
handhavingsbeleidscyclus en beschrijft 
hoe wij als gemeente Geldrop-Mierlo in 
het jaar 2020 uitvoering gaan geven aan 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het 

“Uitvoeringsprogramma handhaving 2020”. 
2 De raad door middel van bijgevoegde 

raadsinformatiebrief hierover te informeren. 
3 De provincie Noord-Brabant door middel van 

bijgevoegde brief hierover te informeren. 
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de diverse handhavingsactiviteiten 
binnen onze gemeente. In het 
uitvoeringsprogramma zijn 
meegenomen: conclusies en 
aanbevelingen uit het laatste jaarverslag, 
het handhavingsbeleid voor de periode 
2017-2021 en het kernakkoord voor de 
periode 2018-2022. Op basis hiervan is 
de handhavingsinzet voor 2020 bepaald, 
met bijbehorende interventies en 
resultaten die beoogd worden. 

   

2020-001382 
OS/jamans 

Evaluatie jaarwisseling 2019-2020 
 
Naast een plan van aanpak om de 
schade en overlast rondom de 
jaarwisseling zoveel mogelijk te 
beperken, wordt er ook jaarlijks met de 
politie een evaluatie opgesteld over hoe 
de jaarwisseling is verlopen en of de 
voorgestelde maatregelen effect hebben 
gehad. 
 Uit de evaluatie (bijlage) blijkt dat er 
sprake is van een rustig verlopen 
jaarwisseling. De schade aan gemeente-
eigendommen was erg laag. Het aantal 
meldingen van overlast van vuurwerk en 
knallen is, zowel bij de politie als bij de 
gemeente, ongeveer gelijk aan de 
voorgaande jaarwisselingen. 
Naast een brand van kledingcontainer 
van Cure, waren er geen grote 
incidenten of persoonlijke ongelukken te 
betreuren. Er zijn geen meldingen 
ontvangen van geweld, ook niet tegen 
hulpverleners. Ook in de horeca was het 
een rustige nacht voor wat betreft 
incidenten. 
 Jaarlijks worden er door de raad, media 
en burgers vragen gesteld over de 
jaarwisseling en hoe deze is verlopen. 
Dit jaar richt de discussie zich ook op het 
landelijke en lokale vuurwerkbeleid en 
mogelijke vuurwerkverboden.   

Het college besluit: 
  
1 Kennis te nemen van de evaluatie van de 

jaarwisseling 2019-2020 (bijlage 1); 
2 De schriftelijke vragen op grond van artikel 38 

RvO van Groen Links van 9 januari conform 
bijgevoegd concept (bijlage 2) te 
beantwoorden; 

3 De raadsleden via de griffie kennis te laten 
nemen van de evaluatie; 

4 Vragen/verzoeken vanuit de raad, media en 
burgers over de jaarwisseling aan de hand 
van de evaluatie te beantwoorden. 

   

 "Keek op de week"  

   

2020-001765 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W 
vergadering d.d. 28 januari 2020 

 
 
 

   

2020-001765 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 
28 januari 2020 
 

Het college neemt het overzicht representatie ter 
kennisgeving aan. 

   

 Sluiting  
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