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2019-048931 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 1 oktober 2019 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2019-049955 
RU/ieover 

Raadsinformatiebrief verkeersmaatregelen 
fietsstraten Zomerland en Geldropseweg 
 
Op 25 maart is de raadscommissie Ruimte 
geïnformeerd over de conclusies en 
aanbevelingen van adviesbureau Exante over 
verbetering van de verkeersveiligheid op de 
fietsstraten Zomerland in Geldrop en 
Geldropseweg in Mierlo. Door het adviesbureau 
is geadviseerd om op beide fietsstraten 
maatregelen te treffen om de snelheid naar 
beneden te brengen en de verkeersveiligheid te 
verbeteren. Middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief willen wij de raadscommissie 
Ruimte informeren over de te nemen 
verkeersmaatregelen en de kosten die daarmee 
gemoeid zijn. 

Het college besluit 
de raadsinformatiebrief door te geleiden 
naar de raadscommissie Ruimte.  

   

2019-048643 
MO/lenoyo 

Subsidie klussendienst 2019 - 2020 LEV 
Groep 
 
LEV groep vraagt een gemeentelijke bijdrage van 
€ 8.017,84 voor het opzetten van een 
vrijwilligersklussendienst. Het project werkt de 
LEVgroep samen met Senzer en worden mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt benaderd 
voor het doen van vrijwilligerswerk. De te 
verrichten klussen worden uitgevoerd bij mensen 
met fysieke of andersoortige beperkingen (de 
doelgroep van de WMO). 
De klussendienst zal op termijn, als u daartoe 
besluit,  onderdeel gaan uitmaken van een 
Dorpsleerbedrijf Geldrop-Mierlo. Dit bredere 
initiatief, dat de LEVgroep inricht naar het 
voorbeeld van het Stadsleerbedrijf Helmond, zal 
ondersteuning gaan bieden aan inwoners in een 
kwetsbare positie met als doel persoonlijke groei, 
grotere weerbaarheid en toegenomen 
zelfstandigheid.  

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het verlenen van 

een subsidie van € 8.017,84 aan LEV 
groep 

2 De kosten te dekken uit het budget 
Sociale Werkvoorziening (fcl 
6640000/ecl 43600). 
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2019-049499 
OS/bebrug 

Actualisatie aanwijzingsbesluit 
toezichthouders afdeling Ondersteuning als 
bedoeld in artikel 511 Algemene wet 
bestuursrecht(Awb) 
 
Getoetst is of de aanwijzingsbesluiten van de 
toezichthouders van de afdeling Ondersteuning 
nog actueel zijn. Vastgesteld is dat de nieuwe 
toezichthouder Openbare ruimte aangewezen 
dient te worden en de aanwijzingen van de 
voormalig toezichthouder ingetrokken dienen te 
worden. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het 

aanwijzingsbesluit conform het 
bijgevoegde concept besluit 

2 Het aanwijzingsbesluit 
overeenkomstig de Awb te 
publiceren 

3 Een legitimatiebewijs te verstrekken 
aan de nieuwe toezichthouder in 
overeenstemming met de regeling 
model legitimatiebewijs 
toezichthouders Awb. 

   

2019-044261 
OS/magofe 

Beslissing op bezwaar 
 
Bij brief van 22 augustus 2019 heeft DOCK Legal 
Experts bezwaar ingediend tegen een brief van 3 
juli 2019. Na in de gelegenheid te zijn gesteld om 
te duiden tegen welk besluit in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht in bezwaar wordt 
beoogd op te komen, is op 20 september 2019 
van bezwaarmaker een brief ontvangen waarin 
deze uiteenzet om welke redenen de brief van 3 
juli 2019 een voor bezwaar- en beroep vatbaar 
besluit is. De Commissie voor Bezwaarschriften 
heeft advies uitgebracht. Hierbij wordt op het 
bezwaar beslist.  

Het college besluit het bezwaar 
overeenkomstig het advies van de 
Commissie voor Bezwaarschriften niet-
ontvankelijk te verklaren.  

   

2019-049830 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 8 
oktober 2019 
 

Het college neemt het overzicht 
representatie ter kennisgeving aan. 
  

   

 "Keek op de week"  

   

 Sluiting  

   

 


