
BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN  
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

 

 
 
 
Aanwezig:  mevrouw R. Hoekman, mevrouw M. Verdouw en de heer M. Jeucken allen wethouder 

de heer B. Link, burgemeester, de heer N. Scheltens, secretaris 
 
 
Datum: 14 november 2017 
 
 
 

9.00-9.30 uur Kennismaking met Corrie de Leeuw  
(nieuwe verslaggever Eindhovens Dagblad)  

 

   

2017-033184 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 7 november 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-033052 
RU/Gahout 

Verlenging overeenkomst Laco 
 
Op 31 oktober 2016 heeft de raad ingestemd met de 

verlening van een contract met Laco over het zwembad De 

Smelen. Het huidige contract loopt tot en met 31 augustus 
2018. De raad heeft aangegeven dat het belangrijk is om 
uiterlijk 31 december 2017 een besluit te nemen over het al 

dan niet aangaan van een nieuwe overeenkomst met Laco 

Geldrop ten behoeve van zwembad De Smelen en de 
ontwikkeling van het gebied De Smelen. Destijds is besloten 

om eind 2017 een go-no-go moment op te nemen, waarbij de 
gemeenteraad aan de hand van de voortgang in de 

gebiedsontwikkeling van De Smelen beslist of wij onze 
overeenkomst met Laco verder willen verlengen. Dit go-no-
go-moment is nu gekomen. 

Het college besluit aan de raad 
voor te stellen: 
 
1. Kennis te nemen van de 
resultaten van de brainstorm-
avonden over de gebieds-
ontwikkeling op het gebied De 
Smelen; 
2. Aan de hand van deze 
resultaten een richting te 
bepalen voor de gebieds-
ontwikkeling van het 
gebied De Smelen door 
vaststelling van de in de nota 
genoemde randvoorwaarden en 
uitgangspunten.  
3. In afwachting van een 

gebiedsplan voor het gebied De 

Smelen het contract met Laco 

voor de periode van 2 jaar te 

verlengen onder de huidige 
voorwaarden. 

   

2017-025328 
RU/Roelem 

Onderhoud Santheuvel 
 
Het plan voor het onderhoud aan de Santheuvel heeft van 
28 juni tot en met 6 september een participatieproces 
doorlopen. De ingebrachte reacties zijn op onderdelen 
aanleiding geweest om het plan te wijzigen. 
 
 

Het college besluit: 
 
1. De participatienotitie voor het 
onderhoud van de Santheuvel 
vast te stellen; 
2. Het onderhoudsplan voor de 
Santheuvel vast te stellen; 
3. De raad te informeren 
conform de concept 
Raadsinformatiebrief. 

   

2017-032701 
RU/Roandr 

Anterieure overeenkomst omvorming pand Heer de 
Swaeffstraat 125 Mierlo 
 
Op 21 maart 2017 is ingestemd met de omvorming van het 
kantoorpand van Woonveste aan de Heer de Swaeffstraat 
125 in Mierlo, zodat er vijf kleine appartementen 
gerealiseerd kunnen worden. Inmiddels is hiertoe met de 
ontwikkelaar ook de benodigde anterieure overeenkomst 
opgesteld. Verder is eind oktober 2017 de aanvraag 
ingediend voor de omgevingsvergunning, op basis 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met anterieure 
overeenkomst voor omvorming 
kantoorpand Heer de 
Swaeffstraat 125 Mierlo, waarin 
een bedrag van € 16.506,- als 
exploitatiebijdrage is 
opgenomen; 
2. Op basis van ingediende 



waarvan ook de uitgebreide afwijkingsprocedure kan 
worden opgestart. 

aanvraag om een 
omgevingsvergunning de 
benodigde uitgebreide 
afwijkingsprocedure op te 
starten. 

   

2017-026949 
RU/Fabreu 

Bedrijven Investerings Zone bedrijventerreinen Mierlo  
 
Op 7 maart heeft de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo 
besloten om in SGE-verband afspraken te maken op het 
gebied van bedrijventerreinen. Een van de afspraken is het 
komen tot een Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties. 
Hiervoor zijn juridische stukken opgesteld moeten alle 9 
gemeenten en gelijkluidende subsidieverordening 
vaststellen. Daarnaast heeft er in regionaal verband nog 
geen officiële ondertekening plaatsgevonden voor de in het 
voorjaar gemaakte afspraken. Hiervoor dient een 
gemachtigde te worden aangewezen. 
 

Het college besluit: 
 
1. Raadsvoorstel ‘Verordening 
Bedrijveninvesteringszone 
bedrijventerreinen Mierlo 2018-
2022’ ter vaststelling aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 
2. ‘Uitvoeringsovereenkomst 
bedrijveninvesteringszone 
Mierlo 2018-2022’ te 
ondertekenen. 
3. ‘Reglement draagvlakmeting 
bedrijveninvesteringszone 
bedrijventerreinen Mierlo 2018’ 
vast te stellen. 

   

2017-032000 
RU/Basave-
Fabreu 

Regionaal ontwikkelingsfonds werklocaties oprichten 
rechtspersoon en vaststellen subsidieverordening 
 
Op 7 maart heeft de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo 
besloten om in SGE- verband afspraken te maken op het 
gebied van bedrijventerreinen. Een van de afspraken is het 
komen tot een Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties. 
Hiervoor zijn juridische stukken opgesteld en moeten alle 9 
gemeenten een gelijkluidende subsidieverordening 
vaststellen. Daarnaast heeft er in regionaal verband nog 
geen officiële ondertekening plaatsgevonden voor de in 
het voorjaar gemaakte afspraken. Hiervoor dient een 
gemachtigde te worden aangewezen. 

Het college besluit: 
 
1. Raadsvoorstel over de op te 
richten rechtspersoon en het 
vaststellen van de 
subsidieverordening 
‘Investeringen Regionaal 
Ontwikkelingsfonds 
Werklocaties SGE’ zoals 
geformuleerd door te geleiden 
naar de raad. 
2. De portefeuillehouder 
Economische Zaken aan te 
wijzen als tekenbevoegd voor de 
ondertekening van de officiële 
besluiten rondom de in de raad 
vastgestelde besluiten op het 
gebied van bedrijventerreinen 
(RV GM2017-005582). 

   

2017-032812 
RU/Ieover 

Verlenging huidige Samenwerkingsovereenkomst 
Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer (GGA) 
Zuidoost-Brabant tot en met 31 december 2018 
 
In Zuidoost Brabant wordt op gebied van verkeer en 
vervoer regionaal samengewerkt in de vorm van 
Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer (GGA). Voor 
deze regio worden jaarlijks middelen voor de aanpak van 
bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid 
beschikbaar gesteld via de Subsidieregeling Verkeer en 
Vervoer van de provincie Noord-Brabant. Deze provinciale 
middelen komen beschikbaar via het jaarlijks op te stellen 
Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP). 

Het college besluit: 
 
1. Tot het aangaan van de 
samenwerkingsovereenkomst 
Gebiedsgerichte Aanpak 
Verkeer en Vervoer regio 
Zuidoost Brabant voor het jaar 
2018; 
2. Portefeuillehouder,mevrouw 
R.G.B Hoekman-Sulman het 
mandaat te verlenen deze 
samenwerkingsovereenkomst 
namens het college te tekenen. 

   

2017-033062 
MO/Gekamm 

Convenant sportraad Gemeente Geldrop-Mierlo 
 
Op 30 augustus 2017 is ingestemd met het oprichten van 
een sportraad in de gemeente Geldrop-Mierlo. Toen is 
aangegeven dat wij in overleg met het bestuur van de 
nieuwe sportraad, voorheen het bestuur van GEMS, een 
convenant zouden opstellen. 

Het college besluit: 
 
1.In te stemmen met het 
convenant tot het oprichten van 
een sportraad in de gemeente 
Geldrop-Mierlo; 
2. Hel convenant ter 
ondertekening voor te leggen 
aan de nieuwe sportraad. 



   

2017-032312 
MO/Lokraa 

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) 
Helmond en De Peel 
 
In een RPO hebben schoolbesturen wettelijk (art. 72 WVO) 
de mogelijkheid om het onderwijsaanbod in het VO in de 

regio met elkaar te regelen voor een periode van vijf jaar. Dit 

gaat dus over: wat (onderwijsaanbod) wordt waar 
(onderwijslocatie) aangeboden? Een plan kan iedere keer 

voor 1 november per kalenderjaar bij het Ministerie van OCW 

worden ingediend. 

 
 
 
 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van het 
Regionaal Plan 
Onderwijsvoorzieningen (RPO) 
Helmond en De Peel. 
2. Te verklaren dat er op 
overeenstemming gericht 
overleg (OOGO) heeft 
plaatsgevonden op basis van 
art.72lid 2aa WVO. 
3. Portefeuillehouder Onderwijs 
namens het college te 
mandateren voor ondertekening 
van bijgevoegde 'Verklaring 
over het gevoerde OOGO op 
basis van art. 72lid2aa WVO'.  

   

2017-033369 
MO/Feabee 

Gebundelde Uitkering 2017 - Analyse en maatregelen 
gericht op terugdringing tekort BUIG ten behoeve van 
een mogelijke aanvraag vangnetuitkering 
 
In 2017 is de verwachting dat diverse gemeenten binnen de 
arbeidsmarktregio Helmond-De Peel het jaar met een tekort 
op het BUIG-budget zullen afsluiten. Wanneer een 
gemeente een tekort verwacht dat hoger ligt dan 5% van de 
BUIG- uitgaven, dan kan deze gemeente een aanvraag 
indienen voor een aanvullende uitkering. Om in aanmerking 
te komen voor een aanvullende uitkering (Vangnetuitkering) 
dient de gemeenteraad in te stemmen met een plan van 
aanpak. In de raadskamer van 25 september 2017 is de 1e 
begrotingswijziging 2017 van Senzer behandeld. In die 
vergadering is niet ingestemd met het bekostigen van de 
aanvullende subsidie aan Senzer van € 107.265,-- m.b.t. de 
uitvoeringskosten van de Participatiewet. Echter, door 
afspraken die zijn vastgelegd binnen de gemeentelijke 
regeling zijn wij hiertoe wel verplicht.  

Het college besluit in te stemmen 

met het raadsvoorstel inzake de 

Vangnetregeling BUIG en de 1" 

begrotingswijziging Senzer. 

 

   

2017-033312 
MO/Feabee 

Concept Verordening Jeugdhulp 2018 inclusief 
beleidsregels en concept Verordening 
Maatschappelijke Ondersteuning 2018 inclusief 
beleidsregels 
 
Op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning is het noodzakelijk om in een verordening 
regels vast te stellen over de door het college te verlenen 
voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en 
maatschappelijke ondersteuning. Het is noodzakelijk om de 
huidige verordeningen bij te stellen op basis van 
jurisprudentie, de uitvoeringspraktijk en de invoering van de 
nieuwe Producten Diensten Catalogus (PDC) met 
objectieve tarieven. De concept verordeningen zijn 
gebaseerd op de modelverordeningen van de VNG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van het 
advies van de Wmo-raad en 
Bijzonder Jeugdwerk.  
2.In te stemmen met het verslag 
veldraadpleging met daarin 
verwoord de reactie op het 
advies van de Wmo-raad en 
Bijzonder Jeugdwerk.  
3.In te stemmen met het ter 
vaststelling voorleggen van de 
concept Verordening Jeugdhulp 
gemeente Geldrop-Mierlo 2018 
inclusief de Beleidsregels 
Jeugdhulp gemeente Geldrop-
Mierlo 2018 met bijgevoegd 
raadsvoorstel. 
4. ln te stemmen met het ter 
vaststelling voorleggen van de 
concept Verordening 
Maatschappelijke 
Ondersteuning gemeente 
Geldrop-Mierlo 2018 inclusief de 
Beleidsregels Jeugdhulp 
gemeente Geldrop-Mierlo 2018 
met bijgevoegd raadsvoorstel. 



   

2017-014622 
DD/Inmata 

Belastingverordeningen 201 I en ROEB-lijst 2018 
 
Jaarlijks stelt de raad vóór 31 december de verordeningen 
en de tarieven voor de gemeentelijke belastingen voor het 
nieuwe jaar vast. Na de vaststelling publiceert de 
medewerker van team belastingen in opdracht van het 
college deze verordeningen. In dit concept raadsvoorstel 
treft u de aanpassingen van de verordeningen en de 
tarieven voor 2018 aan. Hierbij is rekening gehouden 
met de vastgestelde begroting. Tevens vindt u de ROEB-
lijst 2018 ter vaststelling. 

Het college besluit: 
 
1.In te stemmen met het 
concept raadsvoorstel tot het 
vaststellen van de 
belastingverordeningen 2018 
inclusief tarieven; 
2. De ROEB-lijst 2018 vast te 
stellen. 
 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 14 november 2017. 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

Voorbereiding 
Presidium 

Evaluatie Raadshuis  

   

 Rondvraag  

 


