
 

Besluitenlijst College van B&W GM - Openbaar –  

Gemeente Geldrop-Mierlo 

Datum 03-11-2020 

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 
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Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 oktober 2020 

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering d.d. 27 oktober 2020 

wordt conform vastgesteld. 
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Ontwerp-Begrotingswijziging Cure 2020 

Er hebben zich ontwikkelingen voorgedaan waartoe de begroting 2020 van 

Cure moet worden gewijzigd. Daarom heeft Cure een ontwerp-

begrotingswijziging 2020 aan de raad toegezonden met het verzoek om hierop 

een zienswijze te geven. Voor Geldrop-Mierlo wordt door Cure een 

onderschrijding van € 285.000,- verwacht. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en voor te leggen aan de raad; 

2. In te stemmen met concept-reactiebrief waarin de zienswijze wordt 

verwoord en voor te leggen aan de raad. 
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Plan van aanpak Opstellen Transitie Visie Warmte 

In het klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente in 2021 een 

vastgestelde Transitie Visie Warmte moet hebben. Hierin legt de gemeenteraad 

een realistisch tijdspad vast, waarop wijken aardgasvrij worden. Voor de wijken 

waarvan de transitie voor 2030 gepland is, wordt bepaald welke potentiële 

alternatieve energie infrastructuur toegepast gaat worden. Deze adviesnota 

gaat over het opstellen van de Transitie Visie Warmte en het participatietraject 

dat we daarbij doorlopen. 

 

Het college besluit: 

1. Bijgaand plan van aanpak voor het opstellen van de Transitie Visie Warmte 

vast te stellen. 

2. In te stemmen met bijgaand Raadsvoorstel en deze door te leiden aan uw 

raad. 
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Schriftelijke vragen van fractie Samen over de monitoring van kwetsbare 

jongeren 

De fractie Samen heeft schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van de 

regionale monitoring van kwetsbare jongeren. Bijgevoegd vindt u de concept 

beantwoording op deze vragen. 

 

Het college besluit in te stemmen met de bijgevoegde concept beantwoording 

op de schriftelijke vragen van fractie Samen over de monitoring van kwetsbare 

jongeren. 
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RIB inzake besluitvormingsprocedure evaluatie Senzer 

Met B&W advies nr 2020-018884 heeft het college kennis genomen van een 

brief van het DB van GR Senzer inzake de procedure rond de vaststelling van de 

evaluatie van Senzer. In de DB Senzer brief werd de colleges voorgesteld de 

gemeenteraden over deze procedure te informeren met een gezamenlijk op te 

stellen RIB. De betreffende RIB is bij dit advies gevoegd. 

 

Naast informatie over de evaluatie besluitvormingsprocedure bevat de RIB ook 

informatie over voorgenomen begrotingswijzingen van Senzer. Voor het jaar 

2020 gaat het om een technische bijstelling waarmee de baten en lasten van 

de Tozo worden toegevoegd; 

 

Met de voorgestelde begrotingswijziging voor het jaar 2021 worden de 

gevolgen van de coronacrisis verwerkt. Bij de behandeling van de begroting 

2021 en de meerjarenraming werd hiervan al mededeling gedaan. 

 

Zodra de aangepaste begroting 2021 en meerjarenraming beschikbaar zijn, 

zullen de stukken aan de raden worden voorgelegd met het verzoek om een 

zienswijze te geven. 

 

Het college besluit de bijgevoegde RIB vast te stellen en deze toe te sturen aan 

de leden van de gemeenteraad. 

 

7 

 

Beantwoording artikel 38 vragen Pvda over Mantelzorg 

Onlangs heeft de raadsfractie van de PvdA op basis van artikel 38 vragen 

gesteld aan het college over het thema Mantelzorg. In de bijlage de gestelde 

vragen en de beantwoording daarvan. 
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Het college besluit: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen. 

2. De beantwoording via de griffie door te sturen naar de leden van 

gemeenteraad. 
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Voortgangsrapportage Sociaal Domein 3e kwartaal 2020 

Na ieder kwartaal wordt vanuit de Taskforce Sociaal Domein een 

voortgangsrapportage opgesteld. In 

deze rapportage wordt de stand van zaken met betrekking tot de budgetten 

binnen het 

Sociaal Domein en onder andere de ontwikkeling van het aantal cliënten binnen 

de Wmo en Jeugd weergegeven. 

Daarnaast wordt een update gegeven van de lopende projecten binnen de 

Taskforce. 

De rapportage is besproken in de Taskforce van 29 oktober en wordt op 5 

november a.s. met de leden van de raadswerkgroep besproken. Vervolgens 

wordt deze rapportage gedeeld met de leden van de gemeenteraad. 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Sociaal Domein van het 3e 

kwartaal 2020. 

2. De rapportage door te sturen naar de leden van de gemeenteraad. 

 

9 

 

Beslissing op Bezwaar - Wob verzoek 

Door DOCK Legal Experts is een Wob-verzoek ingediend dat – kort samengevat 

– ziet op de openbaarmaking van informatie over luchtvervuiling en 

omgevingslawaai op en in de omgeving van het Bogardeind. Tegen het besluit 

op dit verzoek is bezwaar aangetekend. Deze adviesnota handelt over het te 

nemen besluit op dat bezwaar. 

 

Het college besluit in afwijking van het advies van de Commissie voor 

Bezwaarschriften het bezwaar ongegrond te verklaren, het bestreden besluit 

onder aanvulling van de motivering zoals in het conceptbesluit opgenomen in 

stand te laten en geen vergoeding voor de in artikel 7:15 lid 2 Awb bedoelde 

kosten toe te kennen. 
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Vaststellen vervangingsbesluit en handboek vervanging 

Met het vaststellen van het vervangingsbesluit, besluit het college over te gaan 

tot vervanging van de papieren documenten door digitale exemplaren. 

Vervanging is een onomkeerbaar proces. Daarom is de kwaliteit van de 
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vervangen exemplaren erg belangrijk. In het handboek vervanging staan de 

kwaliteitseisen beschreven. 

 

Het college besluit: 

1. Het Besluit tot vervanging van archiefbescheiden vast te stellen; 

2. Het Handboek vervanging vast te stellen; 

3. Het wijzigingsbeheer van het Handboek vervanging te machtigen aan de 

directeur van Dienst Dommelvallei met de mogelijkheid om anderen te 

machtigen die daarvoor gekwalificeerd zijn; 

4. Ter kennisgeving aan te nemen, dat de gemeentesecretaris als beheerder 

bedoeld in de Beheerregeling informatiebeheer Geldrop-Mierlo 2019 een 

machtigingsbesluit ondertekent, waarbij de directeur Dienst Dommelvallei 

gemachtigd wordt om de Verklaringen van vervanging of vernietiging van de 

originele archiefbescheiden te maken en te ondertekenen met de mogelijkheid 

om anderen te machtigen die daarvoor gekwalificeerd zijn. 
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Uitnodigingen, te bespreken in B&W-vergadering d.d. 3 november 2020 

De uitnodigingen worden ter kennisgeving aangenomen. 
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Overzicht representatie vanaf 3 november 2020 

Het overzicht representatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 
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Rondvraag, terugblik en vooruitblik 

 

 


