
 

Besluitenlijst College van B&W GM - Openbaar –  

Gemeente Geldrop-Mierlo 

Datum 27-10-2020 

Aanwezigen de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer G.M.J. Jeucken, 

locoburgemeester, de heer H. van de Laar, wethouder,  

de heer P. Looijmans, wethouder, de heer R. van Otterdijk, wethouder,  

de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris 

 

  

1 

 

Besluitenlijst openbare B&W-vergadering d.d. 20 oktober 2020 

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering d.d. 20 oktober 2020 

wordt conform vastgesteld. 

 

2. 

 

Beantwoording vragen DGG over De Jonkvrouw 

Door de DGG fractie zijn vragen gesteld over eventuele aanwezigheid van 

munitie en oorlogstuig in de bodem bij het project De Jonkvrouw. 

 

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de gestelde 

vragen conform bijgevoegde ontwerp-brief. 

 

3. 

 

Planning en indeling wijkontwikkelingsplannen 

In november 2019 is er een motie aangenomen om te komen tot een indeling 

en planning van de wijken waar een wijkontwikkelingsplan voor wordt 

opgesteld. Voor u ligt een voorstel om in de periode tot en met 2025 nog acht 

wijkontwikkelingsplannen op te stellen, dit betekent dat er eind 2025 voor tien 

wijken een wijkontwikkelingsplan is vastgesteld en in uitvoering is. Omdat het 

opstellen van wijkontwikkelingsplannen moeilijk exact in te plannen is wordt 

tevens voorgesteld om na het vierde wijkontwikkelingsplan een uitgebreide 

evaluatie te houden en deze te gebruiken om op dat moment de resterende 

planning opnieuw te bekijken. 

 

Het college besluit: 

1. De voorlopige planning en indeling van de eerst acht wijken, waar een 

wijkontwikkelingsplan voor wordt opgesteld, vast te stellen. 

2. Bij vaststelling van het vierde wijkontwikkelingsplan, zijnde Coevering 1, een 

evaluatie te organiseren met de gemeenteraad om het vervolg te bespreken. 

3. De gemeenteraad hierover te informeren middels bijgevoegde 

Raadsinformatiebrief. 
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4. 

 

Indexering 2021 voor de Producten Diensten Catalogus (PDC) 

In de deelnemende gemeenten van de inkoopsamenwerking “10 voor de jeugd” 

ligt het voorstel voor om het vijfjarig gemiddelde OVA cijfer van 2,99% toe te 

passen als indexering 2021 op de producten in de Producen Diensten 

Catalogus (PDC) voor jeugdhulp. De Overheidsbijdrage Arbeidskosten-

ontwikkeling (OVA) is het indexcijfer dat loon-prijsstijgingen in de zorgsector 

compenseert. Voor de indexering van de PDC jeugd voor 2020 is hetzelfde 

percentage toegepast. Een 5-jarig gemiddelde biedt zowel gemeenten als 

aanbieders (meer) zekerheid en duidelijkheid. De algemene uitkering is 

verhoogd om te kunnen indexeren, maar deze indexering is niet verwerkt op 

de budgetten voor jeugd in de begroting 2021. 

 

Het voorstel wordt donderdag 29 oktober besproken in de Taskforce. Vanwege 

de strakke planning was dit niet anders te organiseren. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de indexering van de tarieven in de PDC jeugd met 

ingang van 1-1-2021 met het vijfjarig gemiddelde OVA percentage van 2,99%. 

2. De effecten in te brengen als extra taakstelling binnen de Taskforce Sociaal 

Domein. 

 

5. 

 

Subsidieverhoging Stichting Landgoed Kasteel Geldrop 

Op 10 september 2019 heeft de Stichting Landgoed Kasteel Geldrop een 

subsidieaanvraag ingediend bij het college van B&W Geldrop-Mierlo. In deze 

aanvraag vraagt de Stichting om: 

1. Een structurele verhoging van de jaarlijkse subsidie met € 25.000,- per 

2020. Deze verhoging wordt gevraagd voor de dekking van de 

personeelslasten bij de kinderboerderij voor twee (parttime) medewerkers die 

deels worden ingezet voor de aansturing van de vele (ca. 70) vrijwilligers 

2. Een structurele jaarlijkse bijdrage in de orde van grootte van € 10.000,- om 

de jaarlasten voor de noodzakelijke verbouwing van het hoofdgebouw van de 

kinderboerderij te dragen. 

 

In deze adviesnota wordt u, het College, geadviseerd over bovenstaande 

aanvraag van de Stichting Landgoed Kasteel Geldrop (SLKG). 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het incidenteel verhogen van de subsidie aan Stichting 

Landgoed Kasteel Geldrop met € 25.000,- voor de jaren 2020 en 2021 ten 

behoeve van de personeelslasten bij de kinderboerderij. 

2. In te stemmen met een structurele bijdrage vanaf boekjaar 2021 in de 



 

Pagina 3 

 

jaarlijkse kapitaalslasten (rente- en afschrijving) van € 7.500,-, voor de 

noodzakelijke verbouwing van het hoofdgebouw van de kinderboerderij. 

3. De financiële gevolgen van de subsidieverhoging ad € 25.000 voor boekjaar 

2020 te verwerken in de derde tussentijdse rapportage 2020 en voor boekjaar 

2021 in de eerste tussentijdse rapportage 2021. 

4. De financiële gevolgen van de bijdrage in de jaarlijkse kapitaalslasten ad € 

7.500,- voor boekjaar 2021 te verwerken in de 1ste Turap 2021 en de 

gevolgen vanaf boekjaar 2022 structureel te verwerken in de begroting 2022-

2025. 

 

6. 

 

Aanbesteding Veilig Thuis 

Veilig Thuis is een relatief nieuwe organisatie met gemeenten als 

opdrachtgever. De organisatie komt voort uit het voormalig Advies- en 

Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld en staat 24/7 

garant voor de uitvoering van wettelijke taken ten aanzien van huiselijk geweld 

en kindermishandeling. Nederland heeft 26 Veilig Thuis organisaties, die 

hetzelfde handelingsprotocol hanteren. 

Stichting Veilig Thuis Zuidoost Brabant heeft als werkgebied de jeugdzorgregio 

van de 21 samenwerkende gemeenten. Helmond en Eindhoven zijn de 

centrumgemeenten die de rijksbijdragen voor stichting Veilig Thuis Zuidoost 

Brabant ontvangen en ter beschikking stellen. Een resterend bedrag wordt door 

de 21 gemeenten aangevuld in het kader van de WMO en de Jeugdwet. 

De gemeente Eindhoven is voor de regio Zuidoost Brabant de aanbestedende 

dienst. Voorliggend dossier betreft de aanbesteding van de Veilig Thuisfunctie 

voor de komende jaren, nu het huidige contract met stichting Veilig Thuis 

Zuidoost Brabant afloopt op 31 december 2020. 

Het betreft hier een aanbesteding en geen begroting. Het voorstel waarin de 

colleges gevraagd worden om akkoord te gaan met de begroting van Veilig 

Thuis 2021 volgt nog. De financiën (begroting) zijn al wel ingebracht en 

besproken binnen het kernteam Taskforce sociaal domein. 

 

Het college besluit kennis te nemen van het voornemen tot aanbesteding aan 

stichting Veilig Thuis Zuidoost Brabant middels publicatie van voorgenomen 

gunning, voor een periode van 4 jaar met de optie om twee keer twee jaar te 

verlengen. 

 

7. 

 

Ambitieakkoord wonen Een 10 voor de jeugd 

In de periode van april t/m september 2020 hebben een vijftal bestuurlijke 

gesprekken tussen drie aanbieders en een vertegenwoordiging van de 

bestuurlijk trekkers namens Een 10 voor de Jeugd, (te weten Wethouder Maas 

(Someren) en Wethouder van Otterdijk (Geldrop-Mierlo), plaatsgevonden. 
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De opbrengst van deze gesprekken is een bestuurlijk gedragen ambitieakkoord 

(zie bijlage). 

Dit akkoord vormt de basis voor een nauwe samenwerking tussen aanbieders 

en de regio, met als doel om een aantal structurele problemen in en rondom 

het wonen op te lossen. 

 

Het college besluit in te stemmen met het Ambitieakkoord wonen. 

 

8. 

 

Kwaliteitsverordening VTH 

Om een goede kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken in het Wabo-

domein te kunnen borgen en te voldoen aan de wettelijke eisen die de Wabo 

stelt, dient een verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving Omgevingsrecht te worden vastgesteld. Met deze verordening 

wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor in ieder geval de basistaken (die 

krachtens de wet in opdracht van het college door de omgevingsdienst wordt 

verricht) conform kwaliteitscriteria 2.2, een bodemniveau voor de thuistaken 

(die het college in eigen huis verricht) en een bodemniveau voor de plustaken 

(die het college naast de basistaken heeft belegd bij de omgevingsdienst). 

Deze verordening gaat uit van een brede verantwoordelijkheid van gemeenten 

voor kwaliteit. 

 

Het college besluit in te stemmen met de verordening kwaliteit 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht en deze met 

bijbehorend raadsvoorstel door te leiden naar de gemeenteraad. 

 

10 

 

Overzicht representatie vanaf 27 oktober 2020 

Het overzicht representatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 

11 

 

Rondvraag, terugblik en vooruitblik 

 

 


