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2018-032912 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 9 oktober 2018 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld. 

   

2018-029467 
RU/roelem 

Convenant aanleg glasvezel buitengebied 
 
De firma Glasvezelbuitenaf (voorheen Mabib) wil 
overgaan tot aanleg van een glasvezelnetwerk in 
het buitengebied. De afspraken die gemaakt zijn 
worden vastgelegd in een convenant. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het convenant 

tussen gemeente en Glasvezel 
buitenaf; 

2. Wethouder Van de Laar te 
mandateren om dit convenant namens 
de gemeente te ondertekenen; 

3. De gemeenteraad te informeren via 
een Raadsinformatiebrief. 

   

2018-031476 
RU/roelem 

Beheerplan onderhoud wegen 2019-2022 
 
Voor het planmatig groot onderhoud aan wegen 
hanteren wij een meerjarenplan. Dit is een 
strategisch plan op basis waarvan het jaarlijks 
benodigde budget voor het groot wegonderhoud 
over een langere periode wordt berekend. Het 
voorliggend advies betreft een uitwerking van 
het raadsbesluit d.d. 5 maart 2018 (RV GM 
2017-036614). Zowel rapportage als voorstel zijn 
inhoudelijk geactualiseerd. Het procesvoorstel 
ten aanzien van participatie is toegevoegd. 

Het college besluit: 
 
1 Het voorlopige Beheerplan Wegen 

2019-2022 vast te stellen; 
2 Een inspraakprocedure op te starten 

voor het Beheerplan Wegen 2019-
2022. 

   

2018-032266 
RU/rogies 

Gladheidbetrijdingsplan 2018-2019 
 
Tussen 1 november en 31 maart bestrijden we 
de gladheid in onze gemeente. Bij opvriezing 
van natte wegen doen we dit preventief en bij 
sneeuwval curatief. Het doel is dat de 
verkeersdeelnemers veilig van de openbare weg 
gebruik kunnen maken.  

Het college besluit dat het vanwege de 
aansprakelijkheid noodzakelijk is het 
gladheidbestrijdingsplan vast te stellen. 
  

   

2017-024752 
RU/midijk 

Aanpassing mandaatregister 
 
Het mandaatregister is laatstelijk gewijzigd op 27 
maart 2018 en behoort bij het besluit van het 
college van burgemeester en wethouders van 13 
januari 2004. Onder punt 13 van het Cluster 
Vastgoed is opgenomen dat de aan-en verkoop, 

Het college besluit: 
 
1 Aan het afdelingshoofd mandaat te 

verlenen inzake het aangaan van een 
huurovereenkomst van een 
paardenwei tot 10.000 m2 en dit op te 
nemen in het eerstvolgende 
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verhuur en het in bruikleen geven van 
grondstroken (incl. groenstroken) tot en met 150 
m2 incl. tekenen van de overeenkomst is 
gemandateerd aan het afdelingshoofd. 
Daarnaast is onder punt 14 opgenomen dat het 
aangaan en beëindigen van 
pachtovereenkomsten tevens is gemandateerd 
aan het afdelingshoofd. De verhuur van een 
paardenwei valt gezien de grootte van de 
verhuurde grond en het gebruik van de grond 
niet onder het mandaat van het afdelingshoofd 
en daarnaast kan er ook niet gesproken worden 
van een pachtovereenkomst. Hiervan is slechts 
sprake als er bedrijfsmatige landbouwactiviteiten 
worden uitgevoerd. Er moet daarom een punt 
worden toegevoegd waarin wordt opgenomen 
dat de hobbymatige verhuur van een 
paardenwei wordt gemandateerd aan het 
afdelingshoofd. 

mandaatregister. 
2 Volmacht te verlenen aan het 

afdelingshoofd voor de ondertekening 
van de overeenkomst. 

   

2018-032910 
RU/erderi 

Verlenging contract plaatsing laadpalen 
 
De provincie Noord-Brabant heeft, na hiertoe 
gemandateerd en gevolmachtigd te zijn, mede 
namens onze gemeente via een aanbesteding 
een contract afgesloten met Nuon/Heijmans voor 
het plaatsen van laadpalen in de openbare 
ruimte. Het contract bevat een termijn van 2 jaar 
voor het plaatsen van nieuwe laadpalen 
(plaatsingstermijn) en een exploitatietermijn van 
10 jaar. De plaatsingstermijn eindigt op 25 
januari 2019. Het contract bevat de mogelijkheid 
om eenmalig de plaatsingstermijn met één jaar 
te verlengen.  

Het college besluit de provincie mandaat 
en volmacht te verlenen om namens onze 
gemeente het contract met 
Nuon/Heijmans voor het plaatsen van 
laadpalen met één jaar te verlengen. 

   

2017-019076 
RU/frrave 

variantenstudie centrum Geldrop 
 
In de commissievergadering van 10 september 
jongstleden is door de commissie Ruimte 
toegezegd om in de volgende 
commissievergadering te komen met een 
procesvoorstel variantenstudie centrum Geldrop. 
Het procesvoorstel behelst een weergave van de 
te toetsen varianten, waar het onderzoek op 
wordt gericht en de processtappen met een 
datum waarop we u de resultaten voorleggen. In 
de bijlage zijn het procesvoorstel en de 
aanbiedingsmemo toegevoegd.  

Het college besluit kennis te nemen 
van het procesvoorstel variantenstudie 
centrum Geldrop. 

   

2018-019185 
PU/lohomb 

Definitieve aanwijzing gemeentelijk 
Monument t Vossenhol 
 
Op 25 juni 2018 is besloten het voornemen tot 
aanwijzing van het pand ’t Vossenhol, Heuvel 90 
in Geldrop aan de eigenaren te zenden met 
daarin een gelegenheid tot het indienen van een 
zienswijze. Er zijn geen zienswijzen op dit 

Het college besluit: 
1 Heuvel 90 in Geldrop definitief aan te 

wijzen als gemeentelijk monument 
2 De eigenaren te informeren conform 

het concept besluit. 
3 De raad in kennis te stellen van de 

aanwijzing middels de 
raadsinformatiebrief. 
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voornemen ingediend. Wel is op 14 september 
2018 een brief ontvangen van de eigenaar over 
het verloop van de procedures rondom de 
herontwikkeling van  ’t Vossenhol. 

   

2018-034615 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 16 
oktober 2018  

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 "Keek op de week"  

   

 Sluiting  

   

 


