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2019-045696 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 10 september 2019 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2019-045034 
RU/hegerw 

Straatnaam voor inbreidingslocatie plan de 
Bron. 
 
In plan de Bron worden 9 woningen gerealiseerd. 
Inmiddels zijn de eerste woningen verkocht. 
Daarom leggen we hierbij ter goedkeuring een 
nieuwe straatnaam voor. 

Het college besluit in te stemmen met de 
nieuwe straatnaam Writsaarthof. 

   

2019-046081 
RU/roscha 

Speelruimteplan 2020-2024 
 
Het huidige Speelruimteplan 2013-2018, dat is 
opgesteld door Speelplan voor de gemeente 
GeldropMierlo, loopt af en moet worden 
geactualiseerd. De samenstelling van de wijken 
is veranderd maar ook de behoefte aan spelen is 
veranderd. In dit geactualiseerde 
Speelruimteplan worden deze veranderingen 
meegenomen. In het nieuwe plan willen we 
inzetten op uitdagende speellandschappen met 
hoge speelwaarden waar kinderen blijven 
spelen. De kleine speelplekken met weinig 
uitdaging worden omgevormd tot informele 
speelplek (zonder speeltoestellen) en er wordt 
meer ingezet op centrale speelplekken. Dit 
proces moet in samenspraak gaan met 
bewoners. 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met Speelruimteplan 

2020-2024 
2. iIn te stemmen met het financiële 

scenario 1 
3. Het Speelruimteplan vrij te geven 

voor de gemeenteraad. 

   

2019-046160 
MO/niraai 

Bestuursopdracht GGD 
 
Het algemeen bestuur van de GGD heeft in 2018 
aan de directeur van de GGD een 
bestuursopdracht gegeven om te komen tot een 
stabiele en wendbare organisatie. Deze 
bestuursopdracht is uitgewerkt en in juli/augustus 
2019 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD 
ermee ingestemd. Belangrijkste onderdelen van 
de uitwerking zijn de integratie van JGZ 0-4 
binnen de GGD en het verbeteren van de 
bedrijfsvoering van de GGD. 
Door de integratie van de JGZ zijn we beter in 
staat vroegtijdig te interveniëren en preventief te 

Het college besluit: 
  
1. Kennis te nemen van de 

ontwikkelingen met betrekking tot de 
bestuursopdracht van de GGD. 

2. DDe gemeenteraad te informeren 
over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de bestuursopdracht 
van de GGD. 

3. Een principebesluit te nemen onder 
voorwaarden (benoemd onder 
randvoorwaarden) om de JGZ 0-4 als 
gemeenschappelijke taak onder te 
brengen bij de GGD per 1 januari 
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werken, een gezinsgerichte benadering toe te 
passen en brengen we de sterke kanten van de 
drie afzonderlijke JGZ organisaties samen. Op 
langere termijn levert deze bestuursopdracht 
meer grip op de uitgaven van de jeugdzorg. 
Tegelijk is in andere regio’s gebleken dat het 
zorgt voor voordelen op inhoud en financiën. 
Deze voordelen dragen bij  aan de doelstelling 
van de bestuursopdracht. Ook is de regio 
Brabant Zuidoost de laatste regio in Nederland 
die nog met een knip in de JGZ werkt. 

2021. 
4. Een door de GGD te vormen 

stuurgroep te mandateren om de 
gesprekken vooruitlopend op de 
overdrachtsgesprekken te starten 
tussen de GGD, ZuidZorg en 
Zorgboog.  

5. De externe woordvoering namens de 
21 colleges (als collectief) te laten 
lopen via de voorzitter van de GGD. 

6. De berekening van de hoogte van de 
inwonersbijdrage voor de uitvoering 
van het programma Publieke 
Gezondheid aan te passen waarbij 
vanaf 2021 rekening wordt gehouden 
met mutaties in inwonersaantallen. 

7. Een eenmalige kapitaalinjectie in 
2020 aan de GGD te verstrekken van 
1 euro per inwoner ter verbetering 
van de organisatie en bedrijfsvoering 
van de GGD. 

8. De besluitvorming over het flexibel 
budget na 3 jaar bij het Algemeen 
Bestuur van de GGD te beleggen. 

   

2019-046616 
MO/lenoyo 

zienswijze meerjarenbegroting 2020-2023 
Senzer 
 
Begin 2019 heeft de Rijksoverheid aangegeven 
dat de hoogte van het BUIG-budget de komende 
jaren sterk zal teruglopen. Om die reden was een 
aanpassing van de meerjarenbegroting 2020 – 
2023  van Senzer noodzakelijk. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om over 
de nu voorliggende meerjarenbegroting een 
schriftelijke zienswijze te geven. Deze zienswijze 
wordt betrokken bij de definitieve vaststelling van 
de begroting tijdens de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van Senzer op 30 oktober 
2019. Vervolgens worden de meerjarenbegroting 
en de zienswijzen vóór 1 november 2019 bij het 
provinciaal bestuur van Noord Brabant 
ingediend.  

Het college besluit: 
  
1 Kennis te nemen van de 

meerjarenbegroting 2020 – 2023 van 
Senzer. 

2 In te stemmen met bijgevoegde 
zienswijze op de meerjarenbegroting 
2020 – 2023. 

3 Deze zienswijze ter besluitvorming 
voor te leggen aan de raad. 

   

2019-044523 
MO/feabee 

Voortzetting Platform TV 
 
In de eerste helft van het jaar 2019 is Platform 
TV geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie 
van Platform TV zijn met de gemeenteraad 
gedeeld waarbij is voorgesteld om de 
subsidiëring van Platform TV voort te zetten. 
Naar aanleiding van dit voorstel, heeft de 
gemeenteraad - via het amendement GM2019- 
004879 - de opdracht aan het college van B&W 
verstrekt om op zoek te gaan naar een 
goedkopere oplossing. Hier is uitvoering aan 
gegeven en in bijgevoegd raadsvoorstel leest u 
de uitkomsten. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het bijgevoegde 

raadsvoorstel. 
2 In te stemmen met het door leiden 

van het bijgevoegde raadsvoorstel 
naar de commissie Samenleving van 
8 oktober 2019.  
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2019-017500 
OS/magofe 

Beslissing op bezwaar - 
appartementengebouw Bogardeind-
Laarstraat TOPA-terrein 
 
Door diverse rechts- en natuurlijke personen is 
bezwaar gemaakt tegen het collegebesluit van 
26 februari 2019 (verzonden 4 maart 2019). 
Toen is besloten aan Moeskops’ Bouwbedrijf 
B.V. een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het oprichten van een appartementencomplex 
met parkeergarage en kantoor op het adres 
Bogardeind 12 t/m 70 en Laarstraat 1P, 
plaatselijk meer bekend als het “TOPA-terrein”. 
Deze adviesnota strekt tot het nemen van de 
beslissing op bezwaar.  

Het college besluit: 
  
1 De bezwaren bekend onder 

zaaknummers 2019-014988, 2019-
015792, 2019-016487, 2019-017280, 
2019-017497, 2019-017498, 2019-
017500, 2019-017501, 2019-017504 
tot en met 2019-017507, 2019-
017509 tot en met 2019-017-017511 
en 2019-017515 ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren onder 
aanvulling van de motivering ten 
aanzien van de parkeernormering; 

2 De bezwaren bekend onder 
zaaknummers 2019-017496, 2019-
017499, 2019-017502 en 2019-
017503 niet-ontvankelijk te verklaren.  

   

2019-013481 
OS/wigebo 

Zienswijze op het concept werkprogramma 
2020 van de Metropoolregio Eindhoven 
 
Met brief van 4 september 2019 biedt het 
Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio 
Eindhoven het concept werkprogramma 2020 en 
de eerste begrotingswijziging 2020 aan met het 
verzoek om een zienswijze in te dienen voor 20 
november 2019. 

1. De raad conform voor te stellen de 
concept zienswijze vast te stellen 

2. De zienswijze aan te bieden aan het 
Algemeen Bestuur van de 
Metropoolregio 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-046868 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 17 september 2019 

 

   

2019-046868 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 17 
september 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 


