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2019-044001 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 27 augustus 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2019-044545 
RU/frrave 

notitie biodiversiteit 
 
Binnen onze gemeente wordt vaak gesproken 
over biodiversiteit. In de bijgevoegde notitie is 
weergegeven waarom, wat, waarbij we 
biodiversiteit al en nog terugzien in onze 
gemeentelijke adviezen en uitwerkingen. We 
willen graag dat dit algemeen bekend wordt en 
leggen derhalve deze notitie over biodiversiteit 
aan u voor.  

Het college besluit: 
  
1 Kennis te nemen van de notitie; 
2 De notitie ter kennisname in te 

brengen in de commissie 
Duurzaamheid; 

3 De notitie ter kennisname in te 
brengen in het Platform Duurzaam.  

   

2018-030548 
RU/shhass 

Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028 
 
De diverse ontwikkelingen op economisch, 
sociaal en demografisch gebied en de 
aangescherpte ambities van onze gemeente, 
maken dat de woningmarkt en onze behoeften in 
relatie tot wonen de afgelopen jaren zijn 
veranderd en nog verder zullen gaan veranderen. 
Om die reden voldoet onze huidige woonvisie niet 
meer en dient deze te worden herijkt. Voor u ligt 
de Woonvisie 2020-2028 welke als opvolger dient 
van de Woonvisie Geldrop-Mierlo 2014-2030 en 
de addendum daarop uit 2016. 

Het college besluit In te stemmen met de 
Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028 en 
deze met bijbehorend raadsvoorstel door 
te leiden naar de gemeenteraad. 
  

   

2019-037416 
MO/gekamm 

Aanpassen algemene voorwaarden verhuur 
sporthallen 
 
Wij willen met ingang van het nieuwe 
sportseizoen 2019-2020 de algemene 
voorwaarden voor verhuur aanpassen en 
actualiseren. De oude voorwaarden zijn in 2016 
vastgesteld en na drie jaar is er een aantal zaken 
dat geactualiseerd moet worden. 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met de Algemene 

voorwaarden voor de huur van de 
gemeentelijke overdekte 
sportaccommodaties Geldrop-Mierlo 
2019. 

2. Met ingang van 1 september 2019 
de nieuwe algemene voorwaarden 
van toepassing te verklaren. 

   

2019-044862 
CMD/kiwier 

Principebesluit samenwerking invoering 
WVGGZ 
 
Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet Verplichte 

Het college besluit een principebesluit te 
nemen over de schaal waarop we willen 
samenwerken voor de implementatie en 
uitvoering van de Wet verplichte GGZ op 



  

 blad 2 van 2 

GGZ van kracht (wvggz). Deze wet vervangt de 
huidige BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen in 
een Psychiatrisch Ziekenhuis). De gemeente krijgt 
met deze nieuwe wet meer verantwoordelijkheden 
m.b.t. mensen met psychische en psychiatrische 
problemen. De gemeente moet voortaan zelf een 
zorgmachtiging aanvragen voor personen met 
psychische problemen. De zorgmachtiging moet 
vooraf gegaan worden door een verkennend 
onderzoek en het horen van de betrokkene. Dit is 
een wezenlijke nieuwe taak voor de gemeente. 
Daarnaast biedt de wet ook de mogelijkheid om 
verplichte zorg in de thuissituatie op te leggen. De 
wet is bedoeld voor mensen die als gevolg van 
een psychische stoornis gedrag vertonen dat 
schadelijk of nadelig is voor zichzelf of anderen. 
  
Om de implementatie goed te laten verlopen is 
het van belang om op korte termijn een standpunt 
in te nemen over de schaal waarop we willen 
samenwerken. Dit is belangrijk omdat een aantal 
taken mogelijk bij een externe partij worden 
belegd. Op dit moment zijn er gesprekken met 
diverse regionale instellingen over het uitvoeren 
van een deel van deze taken. 
De GGZE en het OM hebben de voorkeur 
uitgesproken voor samenwerking op een zo groot 
mogelijke schaal. Dit omdat het voor hen in de 
praktijk niet werkbaar is om met alle gemeenten 
verschillende procedures af te spreken. 

schaal van de Beschermd Wonen regio 
(Best, Bergeijk, Bladel, Cranendonck, 
Heeze-Leende, Eersel, Eindhoven, 
Nuenen, Oirschot, Reusel de Mierden, 
Son en Breugel, Valkenswaard, 
Veldhoven, Waalre). 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-044843 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 3 september 2019 

 

   

2019-044843 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 3 
september 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 


