
 

Besluitenlijst College van B&W GM - Openbaar - Gemeente 

Geldrop-Mierlo 

Datum 

Aanwezigen 

10-11-2020 

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 B&W-vergadering d.d. 3 november 2020 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

2. 

 

Adviesnota gladheidbestrijding 2020-2021 

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 verkeersdeelnemers veilig van de openbare weg gebruik kunnen 

maken. 

 

Het college besluit in te stemmen met het gladheidbestrijdingsplan 2020-

2021. 

 

4. 

 

Wintersfeer 

Samenwerkende partijen willen graag in de vorm van Wintersfeer vermaak 

aanbieden voor inwoners in tijden van corona. De partijen hebben een 

programma in hoofdlijnen aangeleverd. Dit is door gebrek aan gegevens 

nauwelijks te beoordelen, de tijd dringt en de coronamaatregelen veranderen 

snel. Hopelijk kan het college een richtinggevend besluit nemen of de geplande 

activiteiten kunnen doorgaan en wat de inspanningen en financiële bijdrage 

van de gemeente kunnen zijn. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het faciliteren van het deel van de activiteiten dat 

overeenkomstig de geldende maatregelen doorgang kan vinden. 

2. In te stemmen met het aangaan van het bestuurlijke gesprek met een 

afvaardiging van de organiserende partijen en afspraken maken over 

inzet en verantwoordelijkheden voor realisering van de geplande 

activiteiten. 

3. In te stemmen met een incidentele evenementensubsidie ter waarde van 

€ 4.000,00 aan Stichting Kommus. 
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5. 

 

Subsidieregeling 2021 - 2024 

Eerder is door u ingestemd met de adviesnota ‘beoordeling vierjaarlijkse 

subsidieaanvragen 2021 – 2024’. Een van de vervolgstappen uit die adviesnota 

is het opstellen van de subsidieregeling voor het tijdvak 2021 – 2024 en deze 

subsidieregeling voor te leggen aan het college. Door middel van deze 

adviesnota wordt u geïnformeerd over de wijzingen in de subsidieregeling 

2021 – 2024 ten opzichte van de subsidieregeling 2017 – 2020. Daarnaast 

wordt u gevraagd om in te stemmen met de subsidieregeling 2021 – 2024. 

 

Het college besluit de subsidieregeling 2021 – 2024 vast te stellen. 

 

6. 

 

Doorontwikkeling Dienst Dommelvallei 

Op 30 juni jl. heeft een strategische sessie plaatsgevonden tussen de voltallige 

colleges van de Dommelvallei gemeenten. Aanleiding was de wens om 

ontwikkelmogelijkheden en -wensen voor de Dienst Dommelvallei te 

bespreken. In bijgaande raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over 

de resultaten van en het vervolg op de strategische sessie van 30 juni. Ook in 

Nuenen en Son en Breugel wordt deze raadsinformatiebrief op 10 november in 

het college behandeld om deze na akkoord door te sturen naar de 

gemeenteraden. 

 

Het college besluit de raadsinformatiebrief Doorontwikkeling Dienst 

Dommelvallei door te sturen naar de gemeenteraad. 

 

7. 

 

Deelnemen aan de regionale geschillencommissie 

Elke gemeente/gemeenschappelijke regeling is verplicht om een 

geschillencommissie in te stellen. In de regio Zuidoost Brabant is dat 

gemeenschappelijk opgepakt. Dit advies voorziet in het oprichten van een 

regionale geschillencommissie voor 29 organisaties. Dit is efficiënter dan dat 

elke organisatie zelf een commissie in het leven roept. 

 

Het college besluit in te stemmen met de beslispunten: 

1. In te stemmen met deelname aan de regionale geschillencommissie 

Brabant-Zuidoost 

2. In te stemmen met en vaststellen van het reglement regionale 

geschillencommissie Brabant-Zuidoost 

3. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst en de 

verwerkersovereenkomst 

4. In te stemmen met de opzet van de samenstelling en het profiel van de 

leden van de regionale geschillencommissie 
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5. In te stemmen met de opzet van de procedure voor werving en selectie 

van de leden van de regionale geschillencommissie 

6. De ondernemingsraad en het lokaal overleg over dit besluit te 

informeren en het reglement ter informatie aan de ondernemingsraad 

en het lokaal overleg aan te bieden. 

 

8. 

 

Art 38 vragen GL mbt algeheel vuurwerkverbod 

Fractie Groen Links heeft op 6 november een mail naar de griffie gestuurd om 

op 12 november (of daaraan voorafgaand schriftelijk) tijdens de 

begrotingsbehandeling nog een vraag aan het college te willen stellen en in het 

bijzonder de portefeuillehouder veiligheid en politie. 

Door de griffie is in overleg met de portefeuillehouder besloten deze vraag aan 

te merken als een raadsvraag ex artikel 38 RvO, maar dat deze vanwege de 

actualiteit met spoed beantwoord zou worden door uw college. 

In de conceptbeantwoording wordt verwezen naar de beantwoording van 

eerdere vragen van Groen Links over hetzelfde onderwerp tijdens de 

raadsvergadering van 2 november maar dat het onderwerp zeer actueel is en 

hier nog dagelijks over wordt gesproken in diverse overlegstructuren. 

Verder wordt aangegeven dat het college geen voorstander is van een lokaal 

vuurwerkverbod voor onze gemeente. Het kabinet zal op zeer korte termijn 

een besluit nemen over het al dan niet instellen van een (tijdelijk) landelijk 

vuurwerkverbod. Wij zouden graag de ontwikkelingen op landelijk niveau 

willen afwachten. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met bijgevoegde concept-beantwoording op de vragen 

van de fractie Groen Links 

2. Beantwoording via de griffie toe te sturen aan de raadsleden. 

 

9. 

 

Tijdelijke vergoedingsregeling corona en thuiswerken 

We werken op advies van het kabinet langer vanuit huis om de verspreiding 

van het corona virus te beperken. De werkplek thuis is vaak niet van dezelfde 

kwaliteit als op kantoor. We willen onze medewerkers ondersteunen om 

ergonomisch verantwoord vanuit huis te kunnen werken. 

 

Het college besluit in te stemmen met het beslispunt om de tijdelijke 

vergoedingsregeling corona en thuiswerken vast te stellen. 
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10 

 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-vergadering d.d. 10 november 2020 

Er zijn geen uitnodigingen ontvangen. 

 

11 

 

Overzicht representatie vanaf 10 november 2020 

Het overzicht representatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 

12 

 

Rondvraag, terugblik en vooruitblik 

 

 


