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2020-017665 
SA/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 1 september 2020 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2020-017233 
RU/johoei 

Beantwoording vervolgvragen sloop 
Wielewaal (vleermuizenhotel) 
De (mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen 
kan de sloop van een pand vertragen. De VVD 
Geldrop-Mierlo vindt dit onwenselijk en vraagt het 
college om een vleermuishotel in het openbaar 
groen te plaatsen. Deze vragen zijn een vervolg 
op eerder ingediende vragen over dit onderwerp. 
Deze eerder ingediende vragen worden door de 
heer Verstraaten beantwoord. 

 
 
Het college besluit in te stemmen met de 
beantwoording van de artikel 38 
(vervolg)vragen van de VVD Geldrop-
Mierlo. 

   

2019-022607 
RU/pevers 

beantwoording vragen VVD inzake 
vleermuizen Lidl Wielewaal 
Door de VVD fractie uit de raad zijn vragen 
gesteld over het aspect ‘Vleermuizen’ in het 
project ‘Lidl Wielewaal’. 

 
 
Het college besluit in te stemmen met de 
beantwoording van de door de VVD 
fractie gestelde vragen over de 
aanwezigheid van vleermuizen in het 
voormalige winkelcentrum Wielewaal, 
conform bijgevoegde concept-brief. 

   

2020-017592 
RU/jomoon 

Beantwoording art. 38 vragen over 
zelfbewoningsplicht 
Steeds meer gemeenten in Nederland voeren 
een zelfbewoningsplicht in voor 
nieuwbouwwoningen in hun gemeente om de 
invloed van projectontwikkelaars in te perken en 
meer mensen een kans te geven op de aankoop 
van een betaalbare koopwoning. D66 heeft het 
college verzocht om, in het kader van artikel 38 
RvO, enkele vragen over de zelfbewoningsplicht 
te beantwoorden.  

 
 
Het college besluit in te stemmen met de 
beantwoording van de art. 38 RvO 
vragen van D66 over zelfbewoningsplicht. 

   

2020-010219 
RU/jujent 

Vaststellen concept-RES 
Vorig jaar zijn we in de Metropool regio 
Eindhoven (MRE) begonnen met het opstellen 
van de RES. Op 26 mei is de concept-RES 
openbaar geworden. Deze concept-RES is 25 
augustus 2020 met het Platform Duurzaam 
besproken en 31 augustus beeldvormend in de 
commissie besproken. De input van het platform 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de bijgevoegde 
reactie op de concept-RES en deze aan 
te bieden aan de stuurgroep RES 
2. In te stemmen met de bijgevoegde 
reactie op het advies van het Platform 
Duurzaam Geldrop-Mierlo op de concept-
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Duurzaam en de commissie is verwerkt in een 
gezamenlijke reactie. 

RES en deze aan te bieden aan het 
Platform Duurzaam 
3. De concept-RES vast te stellen op 
basis van de uitgangspunten zoals 
verwoord in de reactie naar de 
stuurgroep 
4. In te stemmen met de 
raadsinformatiebrief en deze aan te 
bieden aan de raad. 

   

2020-000110 
MO/niraai 

Gespecialiseerde groepsbegeleiding Kluppluz 
2020 
In 2019 hebben we subsidie beschikbaar gesteld 
aan Kluppluz voor het inrichten van 
gespecialiseerde groepsbegeleiding in Geldrop-
Mierlo. Destijds is gekozen voor een pilot voor 
één jaar waarna bekeken zou worden of de 
groepsbegeleiding van Kluppluz een aanvulling is 
voor onze gemeente en ook past binnen de 
uitkomsten van het onderzoek in het kader van 
voorschoolse educatie. Uit de evaluatie van het 
afgelopen jaar en de uitkomsten van het 
onderzoek is gebleken dat het aanbod van 
Kluppluz kwalitatief goed en aanvullend is op het 
reguliere aanbod.  Dit voorstel is akkoord 
bevonden in het Kernteam Taskforce Sociaal 
Domein. 

 
 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het verlengen van 
de subsidie voor gespecialiseerde 
kinderopvang in 2020 
2. Het subsidiebedrag voor 2020 vast te 
stellen op € 200.000. 
3. De subsidie te bekostigen uit de 
middelen voor jeugdhulp 
(6.672.003/34111u). 

   

2020-017786 
SA/niraai 

Samenwerkingsconvenant en protocol Zorg- 
en Veiligheidshuis 
Op verzoek van het bestuur van het Zorg- en 
Veiligheidshuis (ZVH) wordt aan het college een 
geactualiseerd samenwerkingsconvenant 
voorgelegd. Ook het daarbij behorende 
privacyprotocol, wat op het nieuwe convenant is 
gebaseerd, wordt ter ondertekening voorgelegd. 
Een van de reden dat deze documenten 
geactualiseerd zijn is dat met beide stukken het 
ZVH voldoet aan de aangescherpte 
privacywetgeving. 

 
 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het 
Samenwerkingsconvenant 
“Samenwerking tussen ketenpartners in 
het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant 
Zuidoost”. 
2. In te stemmen met het Privacy 
Protocol “Integrale Veiligheid en 
Complexe Multi-Problematiek Zorg- en 
Veiligheidshuis Brabant Zuidoost”. 

   

2020-009140 
SA/niraai 

Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2e 
kwartaal 2020 
Na ieder kwartaal wordt vanuit de Taskforce 
Sociaal Domein een voortgangsrapportage 
opgesteld. In deze rapportage wordt de stand 
van zaken weergegeven met betrekking tot de 
budgetten binnen het Sociaal Domein en onder 
andere de ontwikkeling van het aantal cliënten 
binnen de Wmo en Jeugd. Daarnaast wordt een 
update gegeven van de lopende projecten binnen 
de Taskforce. 
Hierbij wordt de rapportage over kwartaal 2 van 
het jaar 2020 voorgelegd. Deze wordt ook 
toegelicht in de themabijeenkomst van 7 
september en kan vervolgens gedeeld worden 
met de leden van de gemeenteraad. 

 
 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de 
voortgangsrapportage Sociaal Domein 
van het 2e kwartaal 2020. 
2. De rapportage door te sturen naar de 
leden van de gemeenteraad. 
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2020-017920 
SA/niraai 

Beantwoording art 38 vragen DGG aanvullend 
onderzoek PlusTeam 
Naar aanleiding van de evaluatie van het 
PlusTeam is er aanvullend een Maatschappelijke 
Business Case naar het maatschappelijke en 
financiële rendement van het PlusTeam door 
bureau Radar uitgevoerd. In de 
Raadsinformatiebrief van 16-07-2020 is de 
gemeenteraad over de uitkomsten van dit 
onderzoek geïnformeerd. Ook is het volledige 
onderzoeksverslag “Aanvullend onderzoek 
Plusteam” als bijlage aan de 
Raadsinformatiebrief toegevoegd. Naar 
aanleiding hiervan heeft de DGG vragen gesteld. 
De beantwoording van deze vragen is afgestemd 
met de afdelingsmanager Samenleving en de 
manager van het PlusTeam. 

 
 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de beantwoording 
van de vragen van DGG over de RIB 
aanvullend onderzoek PlusTeam. 
2. De beantwoording door te sturen naar 
de raad. 

   

2020-017959 
FIN/bameur 

Wijziging trouwleges 2020 
Het “Reglement Burgerlijke Stand” is in november 
2019 door het college vastgesteld . Hierin is ook 
een tussenvariant tussen een ‘gewoon’ en gratis 
huwelijk vastgesteld. Tot op heden is deze 
variant niet opgenomen in de tarieventabel van 
de legesverordening. 

 
Het college besluit in te stemmen met de 
wijziging van de tarieventabel behorende 
bij de legesverordening 2020. 

   

 "Keek op de week"  

   

2020-017961 
SA/ 

Uitnodigingen  
 

Wethouder Looijmans Wethouder Van 
Otterdijk 

   

2020-017961 
SA/ 

Overzicht representatie College van B&W 
vanaf 8 september 2020 

 

   

 Sluiting  

 
 
 


