
BESLUITEN VOOR DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN  
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

 

 
 
Aanwezig:  mevrouw R. Hoekman, mevrouw M. Verdouw en de heer M. Jeucken, allen wethouder 

de heer B. Link, burgemeester, de heer N. Scheltens, secretaris 
 
 
 
Datum: 26 september 2017 
 
 

2017-027050 
OS/Jaalde 

B&W besluiten d.d. 19 september 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-024165 
RU/Liraa 

Langetermijnverkenning wonen Geldrop-Mierlo 
 
Afgelopen periode is veel geïnvesteerd in het verkrijgen van 
inzicht: hoe staat de gemeente er voor op het gebied van 
wonen? Welke strategische keuze willen we maken inzake 
de volkshuisvestelijke ontwikkeling in de gemeente? Om 
deze vragen te beantwoorden is er een wijkenscan en een 
Langetermijnverkenning Wonen opgesteld voor de 
gemeente. Voor de Langetermijnverkenning Wonen hebben 
we de Stecgroep gevraagd. 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de 
‘Langetermijnverkenning wonen 
Geldrop-Mierlo, Strategische 
keuzes in beeld’ van de 
Stecgroep. 
2. In te stemmen met het 
voorstel om te komen tot een 
woningmarktstrategie. 

   

2017-008083 
RU/Jazan 
 

Wijzigen Beleidsregel subsidie verduurzamen 
welzijnsaccommodaties 
 
In het besluit (2017-008083) heeft het college ingestemd met 
de Beleidsregel subsidie verduurzamen van niet-
gemeentelijke gebouwen. In deze adviesnota wordt 
voorgesteld om de uiterste indieningsdatum d.d. 01 oktober 
2017 van de subsidieaanvraag uit artikel 9 van de 
Beleidsregel subsidie verduurzamen welzijnsaccommodaties 
te wijzigen naar d.d. 01 december 2017. 

Het college besluit in te 
stemmen met de wijziging van 
de uiterste indieningsdatum,  
d.d. 1 oktober 2017 van de 
subsidieaanvraag uit artikel 9 
van de Beleidsregel subsidie 
verduurzamen welzijns-
accommodaties, naar d.d. 01 
december 2017. 
 

   

2017-026469 
MO/Henij 

Huisvestingsprogramma Onderwijs 2018 
 
ln het kader van het Huisvestingsprogramma Onderwijs 2018 
heeft Stichting 't Nut een tweetal aanvragen ingediend.  

Het college besluit: 
 
1. ln te stemmen met bijgevoegd 
Huisvestingsprogramma 
Onderwijs 2018. 
2. De kosten van de toegekende 
voorziening (€ 3.280,-- excl. 
BTW) te dekken uit de reserve 
Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs (lHP). 

   

2017-026477 
MO/Erdir 

Continuering deelname programma 'Sport en Bewegen 
in de buurt' 2018 
 
De gemeente Geldrop-Mierlo neemt sinds 2012 deel aan het 
programma ‘Sporten en Bewegen in de buurt’, waaruit de 
Buurtsportcoaches deels worden gefinancierd. Vanuit het 
Ministerie wordt nu verzocht om een verklaring waarin de 
gemeente Geldrop-Mierlo aangeeft ook in 2018 deel te willen 
nemen, met als streven om op 31-12-2018 weer 3,3 FTE aan 
buurtsportcoaches in de gemeente actief te hebben. 

Het college besluit: 
 
1. Akkoord te gaan met het 
voortzetten van deelname aan 
het programma 'Sport en 
Bewegen in de buurt' voor het 
jaar 2018. 
2. De bijgevoegde verklaring te 
ondertekenen en toe te zenden 
aan de Vereniging Sport en 
Bewegen. 

   

2017-026612 
PUZA/Albee 

lnformatiebeveiligingsbeleid en -plan Basisregistratie 
Personen (BRP) en Waardedocumenten (WD) vaststellen 
en kennisneming van de uitgevoerde rapportages 
 

Het college besluit: 
 
1. Het informatiebeveiligings-
beleid en -plan BRP & WD vast 



Jaarlijks wordt een zelfevaluatie BRP & WD uitgevoerd. Met 
dit voorstel bent u op de hoogte van de uitgevoerde 
rapportages en het huidige informatiebeveiligingsbeleid en -
plan BRP en WD. Daarnaast is het verplicht per 3 jaar het 
beveiligingsbeleid en -plan op het gebied van de BRP en WD 
te actualiseren en vast te stellen.  
Het laatste informatíebeveiligingsplan BRP & WD is in 2014 
vastgesteld. Tevens is vanaf dit jaar voor de BRP en WD de 
Eenduidige Normatiek Single lnformation Audit (ENSIA) 
ingevoerd. 

te stellen. 
2. Kennis te nemen van de 
uitgevoerde rapportages. 

   

2017-025665 
OS/Yvvis 

De directeur van de Dienst Dommelvallei volmacht te 
verlenen om overeenkomsten namens de gemeente 
Geldrop-Mierlo af te sluiten 
 
Het college is de gemeenschappelijke regeling Dienst 
Dommelvallei aangegaan. Bij die gemeenschappelijke 
regeling zelf zijn geen bevoegdheden overgedragen. 
Afgesproken is dat bevoegdheden die overgedragen moeten 
worden aan de Dienst Dommelvallei door middel van aparte 
mandaatbesluiten zullen worden overgedragen. Veel 
bevoegdheden zijn op die manier overgedragen. Deze 
mandaten zijn opgenomen in het Mandaatregister 
Dienst Dommelvallei. In de praktijk blijkt volgens het DOD 
(Directeuren Overleg Dienst Dommelvallei) behoefte 
om in verband met de overgedragen taken ook 
overeenkomsten af te sluiten. De directeur van de Dienst 
Dommelvallei dient daartoe een volmacht te krijgen. 

Het college besluit: 
 
1. De directeur van de Dienst 
Dommelvallei volmacht te 
verlenen om in verband met de 
aan de Dienst Dommelvallei 
overgedragen taken (financiën, 
interne control, personeel en 
organisatie, informatisering & 
automatisering, overeenkomsten 
af te sluiten onder de 
navolgende voorwaarden: 
a) de overeenkomsten moeten 
passen binnen het bestaande 
beleid en binnen de bestaande 
begrotingsposten 
b) de directeur van de Dienst 
Dommelvallei handelt conform 
het door de gemeente 
vastgestelde inkoopbeleid 
c) de volmacht aan de directeur 
van de Dienst Dommelvallei 
reikt niet verder dan per 
overeenkomst het bedrag dat 
door de Europese Commissie bij 
verordening als drempelwaarde 
Europees Aanbesteden voor 
leveringen, diensten en werken 
is vastgesteld. 
d) er mogen geen 
overeenkomsten worden 
afgesloten die ingrijpende 
gevolgen hebben voor 
de gemeente zoals bedoeld in 
artikel 169, lid 4, Gemeentewet 
en omdat ten aanzien van deze 
overeenkomsten door het 
college van burgemeester en 
wethouders de zogenaamde 
voorhangprocedure 
met de gemeenteraad moet 
worden gevolgd. 
e) er mogen geen 
overeenkomsten worden 
afgesloten die betrekking 
hebben op het aanwijzen 
door de gemeenteraad van een 
of meer accountants 
f) de directeur mag namens de 
gemeente geen rechtshan-
delingen verríchten waarbij de 
Dienst Dommelvallei 
tegengestelde belangen heeft 
ten opzichte van één of meer 
van de deelnemende 



gemeenten. 
g) van iedere overeenkomst 
dient een afschrift te worden 
gestuurd naar het college van 
burgemeester en wethouders. 
h) de mogelijkheid van 
ondermandaat wordt 
uitgesloten. 
i) een soortgelijke volmacht 
wordt ook afgegeven door de 
colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Nuenen en Son en Breugel. 
2. De burgemeester uit te 
nodigen om de directeur van de 
Dienst Dommelvallei opdracht te 
geven om de door hem namens 
de gemeente Geldrop-Mierlo 
aangegane overeenkomsten te 
ondertekenen. 
3. De directeur van de Dienst 
Dommelvallei opdracht te geven 
om de gemeente een overzicht 
te verstrekken van alle door hem 
al eerder namens de gemeente 
aangegane overeenkomsten, 
met kopie van deze 
overeenkomsten, met het oog 
op bekrachtiging van deze 
overeenkomsten door het 
college van burgemeester en 
wethouders. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 26 september 2017. 
 
 
Veteranenbijeenkomst op donderdag 28 september van 
20.00 tot 22.00 uur in Centrum Hofdael. Burgemeester Link, 
wethouder Hoekman en wethouder Verdouw nemen de 
uitnodiging aan. 
 
Prinsentreffen CV de Spruwwejagers op zaterdag 21 oktober 
vanaf 20.30 uur in Sport en Eetcafé De Weijer, Mierlo. 
Wethouder Verdouw neemt de uitnodiging aan. 
 
Burgemeestersontbijt als onderdeel van het Nationaal 
Schoolontbijt in de week van 6 t/m 10 november. 
Burgemeester Link, wethouder Jeucken en wethouder 
Verdouw nemen de uitnodiging eventueel aan. 
 
Prinsen bekendmaking CV de Spruwwejagers op zaterdag 
25 november vanaf 20.30 uur in Sport en Eetcafé De Weijer, 
Mierlo. Wethouder Verdouw neemt de uitnodiging aan. 
 
 
Prinsenreceptie CV de Spruwwejagers op zondag 21 
januari2018 vanaf 14.00 uur in Sport en Eetcafé De Weijer, 
Mierlo. Burgemeester Link neemt de uitnodiging aan en 
wethouder Hoekman en wethouder Verdouw nemen de 
uitnodiging eventueel aan. 
 
Uitnodiging voor bijeenkomst “Samen Vitaal” op woensdag 1 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 



november van 16.30 tot 19.30 uur in Ontmoetingscentrum 
Rabobank Dommelstreek, Laan der Vier Heemskinderen 7, 
Geldrop. Wethouder Jeucken neemt de uitnodiging aan. 
 
Prinsenbal Stadsprins van ’t Lappegat op zaterdag 27 januari 
2018 vanaf 20.00 uur in Partycentrum Hoog & Droog 
Winkelcentrum Coevering 32A, Geldrop. Burgemeester Link 
en wethouder Verdouw nemen de uitnodiging eventueel aan. 
 
Receptie Stadsprins van ’t Lappegat op zondag 4 februari 
2018 vanaf 14.11 uur in Partycentrum Hoog & Droog 
Winkelcentrum Coevering 32A, Geldrop. Burgemeester Link 
neemt de uitnodiging aan en wethouder Hoekman en 
wethouder Verdouw nemen de uitnodiging eventueel aan. 

   

 Rondvraag  

 


