
BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN  
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

 

 
 
Aanwezig:  de heer M. Jeucken wethouder, de heer B. Link, burgemeester,  

de heer N. Scheltens, secretaris 
Afwezig:  mevrouw R. Hoekman en mevrouw M. Verdouw, wethouders 
 
Datum: 21 november 2017 
 
 

2017-034417 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 14 november 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-032858 
RU/Liraa 

Vaststellen Afsprakenkader 
 
In de afgelopen maanden is verder gewerkt aan het 
uitwerken van het Afsprakenkader en het uitwerken van de 
bestuursopdracht gericht op het maken van de nadere 
afspraken over de negen grote bouwlocaties, ter 
voorbereiding op de besluitvorming door de raden. Ook 
heeft een afstemming plaatsgevonden met de 
Samenwerkingsagenda voor het Stedelijk Gebied 
Eindhoven (raadsvoorstel 2017.026798) en de provinciale 
Brabantse Agenda Wonen. 

Het college besluit de 
gemeenteraad voor te stellen 
om In te stemmen met het 
Afsprakenkader wonen 2017. 
 

   

2017-033488 
MO/Niraai 

Raadsinformatiebrief najaarsrapportage 2017 PlusTeam 
 
Op 26 oktober jl. is de najaarsrapportage 2017 in de 
bestuursvergadering besproken. Met de Raad is 
afgesproken de tussentijdse rapportages van het PlusTeam 
ter informatie aan de Raad toe te sturen. 
 

Het college besluit: 
 
- Kennis te nemen van de 
najaarsrapportage 2017 van het 
PlusTeam; 
 - Akkoord te gaan met de 
raadsinformatiebrief inclusief de 
najaarsrapportage 2017 en de 
uitwerking van de vragenlijst die 
door de ketenpartners is 
aangeleverd. 

   

2017-030468 
MO/Anmand 

Begeleiding vergunninghouders en financiering 
daarvan 
 
De begeleiding aan vergunninghouders (asielzoekers met 
een verblijfsvergunning) wordt geïntensiveerd 
 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van het op 
een duurzame manier 
combineren van de 
maatschappelijke begeleiding 
aan vergunninghouders met het 
voorliggend welzijnsaanbod en 
een traject richting werk. 
2. In te stemmen met het 
oormerken van de structurele 
middelen die we voor 
maatschappelijke begeleiding 
van het Rijk ontvangen, voor 
maatschappelijke begeleiding 
vergunninghouders. 
3. In 2018 eenmalig een bedrag 
te onttrekken uit de algemene 
middelen van € 80.600,-. 
4. In te stemmen met het 
beschikbaar stellen van een 
structureel bedrag van  
€ 40.000,- voor de 
welzijnsvoorziening voor 
vergunninghouders vanaf 2018. 



   

2017-032960 
Puza/Albeen 

Resultaten zelfevaluaties BRP en PNIK 
 
De jaarlijkse zelfevaluaties Basisregistratie Personen (BRP) 

en Reisdocumenten (PNIK) is wederom met voldoende 
resultaat afgelegd. Maar er is wel een aantal verbeterpunten.  

Het college besluit: 
 
1.1. Kennis te nemen van de 
zelfevaluaties BRP en PNIK en 
de hieruit voortvloeiende 
verbeterpunten. Tevens de 
samenvattingen van de 
managementrapportages 
zelfevaluaties BRP en PNIK te 
ondertekenen. 
1.2. Opdracht te verstrekken 
aan het management de 
verbeterpunten op te pakken, 
zodat bij de zelfevaluaties 
volgend jaar een nog beter 
resultaat geboekt wordt. 

   

2017-033981 
OS/Wigebo 

2
e
 bestuursrapportage 2017 Dienst Dommelvallei 

 
Het Algemeen Bestuur van de Dienst Dommelvallei heeft de 

2
e
 bestuursrapportage vastgesteld en nu  aangeboden aan 

college en raad. 

Het college besluit de 2
e
 

bestuursrapportage 2017 van de 
Dienst Dommelvallei voor 
kennisgeving aan te nemen en 
met raadsinformatiebrief aan te 
bieden aan de gemeenteraad. 

   

2017-025158 
OS/Yvviss 

Het bezwaarschrift van Poelmann van den Broek 
Advocaten, ingediend namens Lidl Nederland GmbH, 
Ruysdael Ontwikkeling ll B.V., Ahold Real Estate 
& Construction B.V., Albert Heijn B.V., Plus Mierlo B.V., 
Plus Vastgoed B.V., Plus Retail B,V. en Benneduinen 
C.V., gericht tegen het besluit van 12 juli 2017 
(verzonden 17 juli2017) om het verzoek tot intrekking 
van de omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen 
van een bouwwerk op het perceel Geldropseweg 12 te 
Mierlo te af te wijzen 
 
Op 28 juni 2017 (ontvangen 29 juni 2017) heeft Poelmann 
van den Broek Advocaten, namens Lidl Nederland GmbH, 
Ruysdael Ontwikkeling ll B.V., Ahold Real Estate & 
Construction B.V., Albert Heijn B.V., Plus Mierlo B.V., Plus 
Vastgoed B.V., Plus Retail B.V. en Benneduinen C.V. een 
schriftelijk verzoek ingediend tot intrekking van de aan 
Malcon Beheer B.V. verleende omgevingsvergunning voor 
het (ver)bouwen van een winkel op het perceel 
Geldropseweg 12 te Mierlo. Bij besluit van 12 juli 2017 
(verzonden 17 juli 2017) is dit verzoek afgewezen. Tegen 
dit besluit heeft Poelmann van den Broek Advocaten tijdig 
een bezwaarschrift ingediend. 

Het college besluit: 
 
1. Het bezwaarschrift 
ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren en het bestreden 
besluit in stand te houden. 
2. Het verzoek om vergoeding 
van de kosten in de bestuurlijke 
voorprocedure op grond van 
artikel 7:15 tweede lid van de 
Awb af te wijzen daar het 
bestreden besluit niet wordt 
herroepen wegens een aan het 
bestuursorgaan te wijten 
onrechtmatigheid. 
 
 

   

2017-034436 
OS/Weroos 

Gunningsadvies beveiligingsdiensten 
 
Het doel is om met één dienstverlener één overeenkomst te 
sluiten om de volgende diensten eenduidig en flexibel vast 
te leggen voor de objecten van de gemeente Geldrop-
Mierlo: 
- Meldkamer 
- Opvolging inbraak- en/of brandalarm 
- Beveiliging (receptiedienst en brand- en sluitronde). 
Er heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding op 
laagste prijs plaatsgevonden. De ingediende inschrijvingen 
zijn beoordeeld op laagste prijs. De inschrijving met de 
laagste prijs is G4S Security Services BV te Amsterdam.  

Het college besluit de opdracht 
te gunnen aan G4S Security 
Services BV te Amsterdam. 
 
 

   

 “Keek op de week”  

   



Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 21 november 2017. 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen.  

   

 Rondvraag  

 


