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2018-036762 
OS/anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 30 oktober 2018 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

   

2018-037456 
RU/erderi 

Raadsinformatiebrief Regionale 
Energiestrategie (RES) Metropoolregio 
Eindhoven 
 
In de raadsinformatiebrief informeren wij de raad 
over het proces van de vorming van een 
Regionale Energiestrategie (RES) met partners in 
de regio. De RES is een regionale vertaling van 
de landelijke opgave in het Klimaatakkoord. Een 
proces met de nodige strategische impact en 
noodzaak tot een gedegen publieke 
belangenafweging. Hierover zal besluitvorming 
plaatsvinden: ter vaststelling van een startnotitie 
eind 2018/begin 2019 en ter voorbereiding op het 
doen van een definitief voorstel tot RES met 
uitwerking per gemeente, vóór 31 december 
2019. 

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

   

2018-009274 
RU/jazand 

Stand van zaken regionaal 
zonnepanelenproject De Groene Zone 
 
In de raadsinformatiebrief informeren wij de raad 
over de stand van zaken met betrekking tot het 
regionale zonnepanelenproject De Groene Zone 
(DGZ). De gemeente Geldrop-Mierlo is een van 
de 12 deelnemende gemeenten aan dit regionaal 
zonnepanelenproject. Doel van de DGZ is om in 2 
jaar 7.000 daken te voorzien van zonnepanelen. 
Voor gemeente Geldrop-Mierlo is het doel om in 2 
jaar 606 daken te voorzien van zonnepanelen. Dit 
komt overeen met verduurzaming van 0,24% van 
het totale energieverbruik van Geldrop-Mierlo.  

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

   

2018-036333 
MO/niraai 

Evaluatie Huishoudelijke Hulp Toelage 
 
Eind vorig jaar heeft het college ingestemd met 
de verlenging van de regeling “Huishoudelijke 
Hulp Toelage” (HHT). Destijds is aangegeven dat 
in de loop van 2018 de regeling geëvalueerd zal 
worden. Deze evaluatie is inmiddels samen met 
enkele aanbieders afgerond. Dit heeft geleid tot 

Het college besluit: 
1.  In te stemmen met het beëindigen van 
 de HHT regeling per 31 december 
 2018. 
2.  Akkoord te gaan met een 
 overgangsperiode van 6 maanden. 
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het voorstel de HHT regeling te beëindigen per 31 
december 2018.     

   

2018-022140 
PU/wehurk 

Evenementenvergunning Dorpsquiz Geldrop 
uitsluitend onder strikte voorschriften 
verlenen. 
 
Op 24 november vindt in sporthal de Coevering 
de prijsuitreiking plaats van de Geldropse 
Dorpsquiz. Direct na afloop moet de hal worden 
leeggeruimd en schoongemaakt vanwege 
verhuur op zondagochtend (08.30 uur) aan 
Stichting ’t is voor niks (loopevenement). Om 
overmatige overlast voor omwonenden in de 
nachtelijke uren te beperken adviseren wij de 
eindtijd van het evenement bij te stellen, en wel 
van 01.00 uur (evenementenbeleid) naar 24.00 
uur. 
Verder verwacht men 1500 personen. In de 
sporthal mogen maximaal 900 personen 
gelijktijdig verblijven en in het cafégedeelte van 
Hoog en Droog 650. De organisatie dient ervoor 
te zorgen dat deze aantallen niet worden 
overschreden.   

Het college besluit in te stemmen met het 
verlenen van een evenementenvergunning 
aan Hoog en Droog voor het organiseren 
van de Prijsuitreiking van de Dorpsquiz op 
zaterdag 24 november 2018 in Sporthal De 
Coevering onder de navolgende 
voorwaarden: 
-  De eindtijd van het evenement vast te 
 stellen op 01.00 uur 
 (evenementenbeleid)  Dit om 
 overmatige overlast voor omwonenden 
 in de nachtelijke uren te beperken. 
-  Schoonmaken van de hal is toegestaan 
 van 01.00 tot 03.00 uur. 
-  Organisatie dient gecertificeerde 
 beveiligers in te huren. Deze beveiligers 
 zien er met name op toe dat het 
 maximaal aantal personen dat zich op 
 enig moment in de sporthal bevindt niet 
 meer dan 900 is en dat het maximaal 
 gelijktijdig aanwezige personen bij Hoog 
 & Droog niet meer dan 650 bedraagt. 
-  De organisatie is verplicht om de 
 omwonenden te informeren over de 
 feestavond en de overlast die kan 
 worden ervaren. Hiertoe dient een 
 evenemententelefoon te worden 
 gecreeerd.  
-  In volgende situaties is het niet meer 
 mogelijk om twee evenementen in één 
 weekeinde (binnen 24 uur) te 
 organiseren. 

   

 "Keek op de week"  

   

2018-037962 
OS/anfran 

Overzicht representatie college vanaf  
6 november 2018  

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2018-037962 
OS/anfran 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 6 november 2018 

Het uitnodigingendossier is besproken. 

   

 Sluiting  

   

 


