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2019-001143 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 15 januari 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2017-021173 
RU/hasant 

Verplaatsbaar multifuntioneel podium 
Mierlo 
 
Al vanaf de start van de herinrichtingsplannen 
van het openbaar gebied in het centrum van 
Mierlo heeft de raad uw college opgedragen te 
onderzoeken of een “kiosk” zou passen in 
deze plannen. Na langdurig overleg met vele 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenschap 
ligt er uiteindelijk een voorstel waarin de kiosk 
vervangen is door een verplaatsbaar 
multifunctioneel podium. Een podium dat 
vervolgens door de Stichting Podia Cultura i.o. 
wordt beheerd en onderhouden en bovendien 
wordt geëxploiteerd op een wijze dat nieuwe 
kansen worden geboden op het gebied van 
cultuurbeleid.       

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met de definitieve keuze 

voor de aanschaf van een 
verplaatsbaar podium en verder 
toebehoren (geluidinstallatie, 
lichtinstallatie en stoelen). 

2 Het totale aanschafbedrag van € 
94.000,- te bekostigen uit het hiervoor 
in het verleden beschikbaar gestelde 
krediet. 

3 In te stemmen met verlening van een 
subsidie van € 11.690,- in 2019 en € 
13.490,- in 2020 voor de exploitatie van 
dit podium. (De jaren daarna is 
afhankelijk van de meerjaren 
subsidieafspraak, maar 
gemaximaliseerd tot € 15.000,- per 
jaar). 

4 Deze exploitatie subsidie te bekostigen 
uit het bestaande budget Culturele 
Verenigingen. 

5 Dit advies via de commissie duurzaam 
door te leiden naar de raad.  

   

2017-037805 
RU/jazand 

Evaluatie verduurzamen 
welzijnsaccommodaties 
 
In de raadsinformatiebrief informeren wij de 
raad over de afronding van het project 
verduurzamen welzijnsaccommodaties. 

Het college besluit in te stemmen met de 
raadsinformatiebrief en deze door te leiden 
aan de raad. 

   

2018-015069 
RU/phwout 

Busbaan Laan der vier Heemskinderen 
 
In het regionale Bereikbaarheidsakkoord is de 
realisatie van een busstrook op de zuidelijke 
rijbaan van de Laan der vier Heemskinderen 
opgenomen. Hiertoe is reeds subsidie verleend 
door de regio en provincie Noord-Brabant. Het 
project is eveneens opgenomen in het 

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met het voorlopig 

ontwerp voor de aanleg van een 
busstrook op de zuidelijke rijbaan Laan 
der vier Heemskinderen. 

2 Het voorlopig ontwerp vrij te geven voor 
de inspraak; 



  

 blad 2 van 3 

activiteitenplan van de MPB 2019-2022 voor 
een bedrag van €183.000,-. Aan de 
cofinanciering is de voorwaarde verbonden dat 
wij het project in 2019 uitvoeren. Om dit 
mogelijk te maken dienen wij nu de formele 
inspraak ter hand te nemen waarna het project 
verder voorbereid en uitgevoerd kan worden. 

3 Voortuitlopend op de eerste rapportage 
2019, zowel het investeringskrediet als 
de geraamde subsidie inkomsten op te 
hogen met € 57.000,-. 

   

2019-002209 
RU/mispij 

Vaststellen vervanging BGT 
beheersoftware 
 
Huidige software/proces veroorzaakt gaten in 
BGT Landelijke Voorziening en problemen 
voor de interne beheer processen. Daarom is 
vervanging van de huidige software door 
software van Sweco Nederland BV 
noodzakelijk. 

Het college besluit: 
 
1 Het projectvoorstel vervanging BGT 

beheersoftware vast te stellen 
2 De uitgebreide inkoopstrategie 

DgDialog BGT vast te stellen 
3 Op basis van deze uitgebreide 

inkoopstrategie af te wijken van het 
inkoopbeleid 

4 Het Dagelijks bestuur Dienst 
Dommelvallei te machtigen om contract 
te sluiten met Sweco Nederland BV. 

   

2019-001263 
OS/bebrug 

Actualisatie aanwijzingsbesluit 
toezichthouders afdeling Ondersteuning als 
bedoeld in artikel 511 Algemene wet 
bestuursrecht 
 
Getoetst is of de aanwijzingsbesluiten van de 
toezichthouders van de afdeling 
Ondersteuning nog actueel zijn. Vastgesteld is 
dat enkele wijzigingen doorgevoerd moeten 
worden wat betreft toezichthouders en 
wetgeving.  

Het college besluit: 
 

1. In te stemmen met het 
aanwijzingsbesluit. 

2. Het aanwijzingsbesluit 
overeenkomstig de Awb te 
publiceren. 

3. Een legitimatiebewijs te verstrekken 
aan de toezichthouders in  
overeenstemming met de Regeling    
model legitimatiebewijs 
toezichthouders Awb.  

 

   

2018-043094 
OS/wigebo 

Zienswijze Samenwerkingsakkoord 2019-
2022 en Werkprogramma 2019 
Metropoolregio Eindhoven 
 
Met brief van 13 december 2018 heeft het 
Algemeen Bestuur van de Metropoolregio 
Eindhoven het Samenwerkingsakkoord 2019-
2022 en het Werkprogramma 2019 
aangeboden en verzocht om een zienswijze op 
beide stukken in te dienen. 

Het college besluit: 
 
1 De raad voor te stellen een zienswijze 

in te dienen; 
2 De concept zienswijze ter vaststelling 

aan de gemeenteraad aan te bieden. 

   

2019-002114 
OS/jostri 

Uitvoeringsprogramma handhaving 2019 
 
Het uitvoeringsprogramma maakt onderdeel uit 
van de handhavingsbeleidscyclus en beschrijft 
hoe wij als gemeente Geldrop-Mierlo in het 
jaar 2019 uitvoering gaan geven aan de 
diverse handhavingsactiviteiten binnen onze 
gemeente. In het uitvoeringsprogramma zijn 
meegenomen: conclusies en aanbevelingen uit 
het laatste jaarverslag, het handhavingsbeleid 
voor de periode 2017-2020 en het kernakkoord 

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met het 

“Uitvoeringsprogramma handhaving 
2019”. 

2 De raad door middel van de 
raadsinformatiebrief hierover te 
informeren. 

3 De Provincie Noord-Brabant door 
middel van de brief hierover te 
informeren. 
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voor de periode 2018-2022. Op basis hiervan 
is de handhavingsinzet voor 2019 bepaald, 
met bijbehorende interventies en resultaten die 
beoogd worden. 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-002391 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 22 januari 2019 
 

 

   

2019-002391 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 22 
januari 2019 
 

Het overzicht representatie wordt, met 
inachtneming van een kleine wijziging, ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 


