
 

Besluitenlijst College van B&W GM - Openbaar –  

Gemeente Geldrop-Mierlo 

Datum 01-12-2020 

Aanwezigen 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 
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Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 november 2020 

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 24 november 2020 

wordt conform vastgesteld. 
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Verkoop grond voor-en achterzijde Boslaan 15 Mierlo 

De eigenaar van de woning gelegen aan de Boslaan 15 te Mierlo heeft een 

aantal jaren geleden de woning gekocht. Ten tijde van de koop van de woning 

was de betreffende grond al bij de tuin getrokken door de vorige bewoners. 

Hier zijn echter nooit afspraken over gemaakt met de gemeente. In 2017 is het 

project Ongeregistreerd grondgebruik opgestart en in het kader van dit project 

dienen in gebruik genomen gronden gelegaliseerd te worden. Na diverse 

gesprekken te hebben gevoerd, staat de eigenaar open voor aankoop van de 

grond aan de voor- en achterzijde. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de koopovereenkomst. 

2. In te stemmen met de verkoopprijs van € 59.644,- k.k. 
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Vaststelling en ondertekening definitieve posterieure overeenkomst voormalig 

NH Hotel, Bogardeind 219. 

Op 24 juni 2020 stemde u onder andere in met de opgestelde concept-

anterieure overeenkomst tussen de nieuwe eigenaar van het voormalig NH 

Hotel aan het Bogardeind, VDMVA2 BV, en de gemeente. Deze overeenkomst 

had betrekking op de te nemen planologische maatregel ten behoeve van het 

tijdelijke gebruik van de bestaande hotelkamers als woonruimte en van circa 

1500 m2 overige ruimte voor kantoordoeleinden. 

Na een gevolgde inspraak-/informatieprocedure heeft u bedoelde 

planologische maatregel, een tijdelijke omgevingsvergunning, op 9 juli 2020 

verleend. Vanwege het feit dat alle daartegen ingediende bezwaarschriften 

uiteindelijk ingetrokken zijn, is deze vergunning inmiddels onherroepelijk. 

Normaliter wordt een anterieure overeenkomst getekend door partijen vóórdat 
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de planologische maatregel wordt genomen. Echter, vanwege het feit dat 

diverse bezwaarmakers bezwaar hadden tegen, c.q. vragen en opmerkingen 

hadden over de concept-overeenkomst, is de overeenkomst in het 

bezwarentraject van de omgevingsvergunning op enkele ondergeschikte 

punten aangepast, hetgeen uiteindelijk tot intrekking van alle bezwaarschriften 

heeft geleid. 

De posterieure (nádat de planologische maatregel is genomen) overeenkomst 

kan thans worden ondertekend. 

 

Het college besluit: 

1.    Instemmen met de definitieve posterieure overeenkomst tussen VDMA2 BV 

en gemeente over het tijdelijke gebruik van het voormalige NH Hotel aan het 

Bogardeind 219; 

2.    De overeenkomst door partijen te laten ondertekenen. 
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Raadsinformatiebrief definitief ontwerp snelheidsremmende maatregelen 

Zomerland en ventweg Geldropseweg 

Op 17 november 2020 is het ontwerp en de inspraaknotitie voor zowel de 

fietsstraat Zomerland als de 

ventweg Geldropseweg in uw college definitief vastgesteld. U heeft daarbij 

verzocht de gemeenteraad 

hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief. 

 

Het college besluit de bijgevoegde raadsinformatiebrief door te geleiden naar 

de raadscommissie Ruimte. 
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Onderhoud VRIs 2021 tm 2024 

Op 25 november 2020 is het bestek voor het onderhoud van de 

verkeersregelinstallaties (VRI’s) volgens het huidige inkoop- en 

aanbestedingsbeleid, onderhands aanbesteed. 

Het bestek is aanbesteed op basis van de ARW2016. Er waren vier partijen 

uitgenodigd om in te schrijven op het bestek. Drie partijen hebben 

ingeschreven en een partij heeft bedankt voor de inschrijving. De firma 

Heijmans Infra heeft de laagste (fictieve) inschrijving gedaan. Het mandaat voor 

de opdrachtverlening ligt, gezien de hoogte van de (fictieve) aanneemsom, bij 

het college van B&W. 

 

Het college besluit in te stemmen met het gunnen van bestek 2021-01 

Onderhoud VRI’s 2021 t/m 2024 aan de firma Heijmans Infra BV gevestigd in 

Eindhoven voor het fictieve bedrag van € 368.440,- (excl. BTW) 
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Coulance en extra coronakosten Zorgboog 

Op 16 maart 2020 ging Nederland in een intelligente lockdown als gevolg van 

de coronacrisis. De lockdown heeft grote gevolgen gehad voor de gehele 

samenleving en zo ook voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. De 

uitvoering van JGZ door de Zorgboog is tijdens de ‘eerste golf’ aangepast. 

Alleen de acute, niet uitstelbare zorg ging door, zodat zorgpersoneel zoveel 

mogelijk ingezet kon worden op plekken waar de urgentie hoog was. 

 

Het college besluit: 

1.    De subsidie regulier door te betalen voor de periode april t/m juli 2020 

voor zowel het BAP als het maatwerk. Gedurende deze periode wordt de 

subsidie niet afgerekend op basis van uitvoering. 

2.    We betalen de meerkosten als gevolg van de inhaalacties om opgelopen 

achterstanden tijdens de lockdown in te halen. Het Rijk compenseert 

gemeenten voor deze extra kosten. 

Mierlo:     3 extra CB's                  € 1.980,- 

3.    Voor de periode september t/m december gaan we ervan uit dat het BAP 

regulier wordt uitgevoerd en wordt afgerekend. 

4.    Het maatwerk kan door de nog steeds geldende maatregelen (en de 

tweede golf) niet regulier worden uitgevoerd. De Zorgboog probeert op 

creatieve manier toch uitvoering te geven aan het maatwerk. Voorstel is om 

voor de periode september t/m december hier ook coulant mee om te gaan en 

individuele afspraken te maken met de Zorgboog over de uitvoering en 

afrekening hiervan. 

5.    Voor de gemeente Geldrop-Mierlo de kosten ten laste te brengen van het 

budget Jeugdgezondheidszorg 6710001/38102u. Dit budget heeft op dit 

moment een positieve ruimte van € 10.000,00 vanwege een gunstige 

afrekening in 2019 van de Zuidzorg. 
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Buurtbemiddeling 2021 

Het doel van buurtbemiddeling is de woonoverlast en conflicten in de buurt te 

voorkomen en te beslechten. Gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo werken 

samen met vier woningcorporaties en politie Zuid-Oost-Brabant en delen de 

kosten. Onder de samenwerking ligt een convenant waarin ook het delen van 

gegevens formeel wordt geregeld. 

De LEV-groep voert het project uit. De afgelopen jaren is de buurtbemiddeling 

succesvol geweest en maakt deel uit van het lokale voorzieningenaanbod. Het 

onderliggend convenant moet nu opnieuw worden afgesloten. 
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Het college besluit: 

1.  In te stemmen met het aangaan van het Convenant Buurtbemiddeling 

Dommelvallei 2021-2023 en de Regeling omtrent het delen van gegevens die 

er deel van uitmaakt; 

2.  De burgemeester te laten besluiten om volmacht te verlenen aan wethouder 

Jeucken om dit convenant en de Regeling te ondertekenen; 

3. Jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen van € 10.311,-; deze kosten te 

dekken uit de post ‘project met woonbegeleiding’ (fcl 6120007). 
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Eindrapportage Vertrouwensexperiment 

Op 28 mei 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeren van het 

Vertrouwensexperiment in de gemeente Geldrop-Mierlo in samenwerking met 

Senzer. Van 1 juli 2018 tot en met 31 mei 2020 is er uitvoering gegeven aan 

het experiment onder begeleiding van Tilburg University. Onlangs hebben de 

wetenschappelijk onderzoekers een eindrapportage opgeleverd waarin de 

uitkomsten van het experiment beschreven staan. Deze eindrapportage is als 

bijlage opgenomen. Graag willen wij de eindrapportage aanbieden ter 

kennisname aan de gemeenteraad. Een presentatie van de eindrapportage zal 

in het voorjaar in de commissie samenleving worden gehouden om de 

enigszins technisch geformuleerde uitslag beter toe te lichten, samen met de 

uitkomsten van gesprekken die met Senzer gehouden zijn over de uitkomsten 

van het experiment en de mogelijke invloed hiervan op de dienstverlening aan 

bijstandsuitkeringsgerechtigden. 

De inhoudelijke samenvatting en conclusies leest u in de RIB. Omdat er verder 

geen bijzonderheden meer zijn, is geen collegevoorstel bijgevoegd. 

 

Het college besluit: 

1.    Kennis te nemen van de eindrapportage en in te stemmen met het 

aanbieden van de eindrapportage aan de gemeenteraad middels bijgevoegde 

Raadsinformatiebrief. 

2.    In te stemmen met het in gesprek gaan met Senzer over de resultaten van 

de eindrapportage en het bekijken van de mogelijke invloed van de resultaten 

op de huidige uitvoering van de begeleiding van 

bijstandsuitkeringsgerechtigden door de participatiecoaches van Senzer. 

3.    De eindrapportage en de uitkomst van de gesprekken met Senzer te 

presenteren aan de raad in de commissie Samenleving van maart 2021. 
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Samenwerkingsovereenkomst Taxbus 2021 

De samenwerking onder de naam Taxbus is eind 2019 en begin 2020 

geëvalueerd door Hiemstra en de Vries. Die evaluatie heeft aan het licht 

gebracht dat de huidige organisatiestructuur van de samenwerking in stand 
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kan blijven. Er moeten wel verbeteringen aangebracht worden om 

slagvaardiger te kunnen optreden en beter ‘in control’ te zijn. Een tweede 

aanbeveling was om meer verbinding te leggen tussen doelgroepenvervoer en 

slimme mobiliteitsoplossingen. In februari van dit jaar hebben alle 

deelnemende colleges besloten de aanbevelingen van het advies van Hiemstra 

en De Vries over te nemen. 

De gewijzigde samenwerkingsovereenkomst 2021 sluit aan bij deze 

aanbevelingen. 

 

Het college besluit: 

1.    In te stemmen met het aangaan van een gewijzigde 

Samenwerkingsovereenkomst Taxbus. 

2.    In te stemmen met het verstrekken van de machtigingen en volmachten 

zoals opgenomen in bijgevoegd volmachts- annex machtigingsbesluit. 
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Bijdrage Veilig Thuis 2021 

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant voert voor de 21 regiogemeenten de wettelijke 

taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling uit. De 

begroting 2021 is gestegen ten 

opzichte van 2020. Deze verhoging wordt opgevangen door de extra 

rijksmiddelen die de centrumgemeenten ontvangen. Hierdoor is de bijdrage 

voor Geldrop-Mierlo iets lager dan vorig jaar. Het college stelt de bijdrage 

2021 vast op € 216.066. 

 

Het college besluit: 

1.    Kennis nemen van het voornemen om in 2021 de stijging van het saldo 

van de begroting Veilig Thuis van 457.000 Euro, te dekken met de extra 

rijksmiddelen. 

2.    De begroting van Veilig Thuis 2021 Geldrop-Mierlo voor kennisgeving aan 

te nemen. 

3.    Een bedrag van € 216.066 voor 2021 beschikbaar te stellen uit het budget 

voor Veilig Thuis. 

Advies business controller Sociaal Domein inzake Taskforce. 

Het past binnen de begroting en er worden geen extra middelen gevraagd. 
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Werkgeversvereniging Veiligheidsregios 

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in 

werking getreden. Om in de toekomst tot arbeidsvoorwaardenvorming te 

kunnen komen, richten de veiligheidsregio’s een werkgeversorganisatie op. 

VRBZO heeft aangegeven lid te willen worden van deze Werkgeversvereniging 

Samenwerkende Veiligheidsregio’s. Alvorens een gemeenschappelijke regeling 
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lid kan worden van een vereniging, moeten de raden van de deelnemende 

gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om hun wensen en bedenkingen 

daartegen kenbaar te maken. 

 

Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief waarin 

de raadsleden in de gelegenheid worden gesteld eventuele wensen en 

bedenkingen kenbaar te maken tot 15 december 2020 12:00 uur. 
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Veiligheidscijfers 2020-2 (mei tot en met augustus) 

Aan de commissie Algemene Zaken is toegezegd de gemeenteraad periodiek te 

informeren over veiligheidscijfers. 3x per jaar wordt er een 

raadsinformatiebrief toegestuurd met een overzicht van deze veiligheidscijfers. 

Bijgevoegd is de raadsinformatiebrief met het overzicht van de periode mei tot 

en met augustus 2020. 

 

Het college besluit in te stemmen met de Raadsinformatiebrief. 
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Raadsvoorstel Delegatiebesluit 2021 

In bestuursrechtelijke betekenis is delegatie “het overdragen door een 

bestuursorgaan van zijn 

bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen 

verantwoordelijkheid 

uitoefent”. In tegenstelling tot mandaat doorbreekt delegatie het wettelijke 

bevoegdhedenpatroon. Door de 

delegatie verschuift namelijk de politieke verantwoordelijkheid omdat de 

bevoegdheid onder eigen 

verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend. In dat kader is delegatie aan 

ambtenaren ook verboden. Door de 

overdracht van bevoegdheden wordt de daadkracht van een bestuur bevorderd 

door een snellere en 

efficiëntere werkwijze. In 2012 is op grond van dit argument het 

Delegatiebesluit 2012 vastgesteld 

 

Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel Delegatiebesluit 2021. 
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Uitnodigingen, te bespreken in B&W-vergadering d.d. 1 december 2020 

Er zijn geen uitnodigingen ontvangen. 
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Overzicht representatie vanaf 1 december 2020 

Het overzicht representatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 


