
 

Besluitenlijst College van B&W GM - Openbaar –  

Gemeente Geldrop-Mierlo 

Datum 

Aanwezigen 

 

24-11-2020 

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. 17 november 2020 

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 17 november 2020 

wordt conform vastgesteld. 

 

2.DJ 

 

Groot Onderhoud Dwarsstraat: Ter visielegging 

In het door uw college vastgestelde onderhoudsplan Wegen 2018-2019 is het 

groot onderhoud aan de Dwarsstraat opgenomen. Dit project wordt door ons 

gebruikt als een pilot op het gebied van duurzaam en circulair ontwerpen en 

inkopen. Na afronding van een vooronderzoek hebben we 2 varianten 

uitgewerkt. We willen deze varianten een inspraakprocedure laten doorlopen. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het voorlopig ontwerp voor beide varianten van de 

Dwarsstraat. 

2. Beide ontwerpvarianten van de Dwarsstraat vrij te geven voor de inspraak. 

 

3.IP 

 

Nieuw principebesluit en anterieure overeenkomst Heer de Heuschweg 115 

Op 30 oktober 2018 heeft uw college een principebesluit genomen over een 

herontwikkeling van het perceel Heer de Heuschweg 115. U stemde onder 

voorwaarden in met de bouw van vier seniorenwoningen en één vrijstaande 

woning. Nadien is veel discussie ontstaan over de vraag of de Heer de 

Heuschweg wel of niet als (nieuwe) ontsluiting zou moeten dienen voor de 

nieuw te bouwen woningen. Of dat 4 van de 5 nieuwe woningen toch via de 

oostzijde, dus via de bestaande Burgemeester Pankenstraat, zouden moeten 

worden ontsloten. Met dit voorstel wordt gevraagd om in te stemmen met een 

gewijzigd principeverzoek dat zo veel mogelijk recht doet aan de gevoerde 

discussie en de tegengestelde belangen in de wijk. 

Ook wordt voorgesteld om in te stemmen met de bijgevoegde anterieure 

overeenkomst en deze ter ondertekening aan te bieden aan initiatiefnemer. 
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Het college besluit: 

1.   In principe medewerking te verlenen aan het gewijzigde principeverzoek 

voor herontwikkeling van het perceel Heer de Heuschweg 115, zoals 

uitgewerkt op de op 4 november 2020 ingediende gewijzigde situatieschets. 

2.   In te stemmen met verzending van bijgaande conceptbrief aan 

initiatiefnemer. 

3.   In te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomst en deze ter 

ondertekening aan te bieden aan initiatiefnemer. 

4.   Na ondertekening van de anterieure overeenkomst een 

projectafwijkingsbesluitprocedure te starten voor het gewijzigde 

principeverzoek. 

5.   De omwonenden te informeren over uw gewijzigde principebesluit door 

middel van verzending van bijgaande conceptbrief. 

6.   De brief van 6 juli 2020 van twee wijkbewoners (en de aanvulling hierop 

van 18 september 2020) te beantwoorden conform bijgaande conceptbrief en 

de gemeenteraad een afschrift hiervan te verzenden. 

7.   De brief van 17 augustus 2020 van een wijkbewoner te beantwoorden 

conform bijgaande conceptbrief 

 

4.IP 

 

Vragen en antwoorden GroenLinks aanvragen zonneparken 

Naar aanleiding van de raadsbehandeling van de Beleidsvisie (grootschalige) 

zonneparken en windmolens op 2 november 2020 heeft GroenLinks artikel 38 

vragen gesteld. 

 

Het college besluit in te stemmen met bijgaande beantwoording van de artikel 

38 vragen. 

 

5.IP 

 

Antwoorden op raadsvragen DGG over uitgaven Stichting Villagemarketing 

Antwoorden op raadsvragen art 38 uitgaven Stichting Villagemarketing 

afgestemd met de stichting. 

 

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording op de artikel 38 

vragen van Stichting Villagemarketing en deze door te geleiden naar 

gemeenteraad. 

  

7.IP 

 

Regioplan Doordecentralisatie Beschermd wonen 

Op 1 januari 2022 lopen zowel de regionale bestuurlijke afspraken als de 

contracten voor de maatwerkvoorziening Beschermd Wonen af. Daarnaast 

wordt de decentralisatie van de middelen van Beschermd Wonen gefaseerd 

ingevoerd vanaf 1 januari 2022 en het bijbehorende woonplaatsbeginsel. 

Om te zorgen dat de ondersteuning aan onze inwoners doorloopt op 1 januari 
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2022 vanuit het regionale zorglandschap moet er opnieuw aanbesteed worden 

en moeten er nieuwe regionale afspraken worden gemaakt voor (de uitvoering 

van) de maatwerkvoorziening Beschermd Wonen. 

Dit is door de gemeenten on de regio uitgewerkt in een regioplan 

Doordecentralisatie Beschermd wonen. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het regioplan Doordecentralisatie Beschermd wonen 

2022 en verder, met daarin de volgende punten: 

 a.De beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis voort te zetten; 

 b.De regionale samenwerking voort te zetten op de maatwerkvoorziening     

Beschermd Wonen. 

2. In te stemmen met het organiseren van een regionale 

raadsinformatiebijeenkomst gericht op informatie over het proces van de 

doordecentralisatie Beschermd Wonen 2022 en verder. 

 

8.IP 

 

Maatwerkoplossing staffeltarieven Taxbus 

Taxbus is een regionaal samenwerkingsverband op het gebied van 

doelgroepenvervoer dat bestaat uit 18 gemeenten in Zuidoost-Brabant en de 

provincie Noord-Brabant. 

Het coronavirus en de daarmee gepaarde maatregelen hebben directe en 

ernstige consequenties voor het Taxbus vervoer. Sinds maart zijn de 

vervoersvolumes, mede door de door het Rijk genomen maatregelen en het 

RIVM uitgevaardigde richtlijnen, ernstig gedaald. 

Regionaal wordt voorgesteld om de komende periode staffeltarieven in te 

voeren. 

Concreet heeft de compensatie tot doel om het faillissement van uitvoerende 

partijen te voorkomen door een deel van het omzetverlies te compenseren. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het invoeren van een staffelmethode per 1 juli 2020 voor 

de Taxbus tarieven per perceel als maatwerkoplossing. 

2. Voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2020 de staffeltarieven te 

hanteren zoals die in bijlage zijn weergegeven. 

3. De staffelmethode voort te zetten, zolang er nog geen sprake is van stabiele 

vervoersvolumes. 

4. De bestuurlijke stuurgroep Taxbus c.q. de deelnemers aan dat overleg de 

volmacht te verstrekken staffeltarieven voor de periode 1 januari 2021 tot 1 

juli 2021 vast te stellen onder de voorwaarde dat: 

a. binnen de Taxbus-begroting 2021 gehandeld wordt; 

b. door Corona-maatregelen nog steeds geen sprake is van een vast 
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vervoersvolume om tariefafspraken voor de lange termijn te maken. 

c. een afbouw van de vaste kosten aanleiding is voor een aanpassing van die 

staffeltarieven; 

5. Akkoord te gaan met bijgaande conceptbrief om de vervoerders en het 

Mobiliteitscentrum te informeren. 

 

9.IP 

 

Mijn Huis Past - voorheen Wonen met Gemak 

Medio 2019 is er een incidentele subsidieaanvraag gedaan door Stichting 

Seniorenbelangen Geldrop Mierlo (SBGM) voor het project Wonen met 

Gemak(WMG). Wegens omstandigheden (organisatorisch en financieel) is de 

projectopzet, bijbehorende subsidieaanvraag en de naam van het project 

veranderd. Het concept WMG blijft  grotendeels hetzelfde. Echter zijn er 

financieel en organisatorische enkele kleine veranderingen. De vernieuwde 

subsidieaanvraag verzoekt de gemeente om de woonscans te financieren. Dit 

betekent een financiële verhoging van 17.650,- vanuit de gemeente (waarvan € 

10.000 al gereserveerd stond voor dit project). 

 

Het college besluit: 

1.    Instemmen met de vernieuwde subsidieaanvraag Mijn Huis Past Geldrop-

Mierlo 2020-2023 

2.    Het eerder toegekende bedrag van €18.450,- aan te vullen met een 

bedrag van € 17.650,-. 

3.    Dit bedrag ten laste te brengen van de post openbare gezondheidszorg 

(FCL 6710000 ECL 43600U). 

4.    Monitoring en tussenevaluatie voor de zomer van 2021. 

5.    In de onderhandelingen voor de prestatieafspraken voor het najaar 2021, 

de tussen-evaluatie en het onderwerp hierbij te betrekken. 

 

10 

 

Accommodatiebeleid 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de startnotitie accommodatiebeleid. 

2. De ambtelijke organisatie opdracht te geven voor het uit laten voeren van 

het opstellen van het accommodatiebeleid. 

3. De kosten ad. € 30.000 voor het opstellen van het accommodatiebeleid te 

verwerken in de 1e tussentijdse rapportage van het jaar 2021. 

4. De gemeenteraad via een Raadsinformatiebrief te informeren. 

 

11 

 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-vergadering d.d. 24 november 2020 

Er zijn geen uitnodigingen ontvangen. 
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Overzicht representatie vanaf 24 november 2020 

Het overzicht representatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 

 


