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2018-038848 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 13 november 2018 
 

De besluitenlijst wordt gewijzigd 
vastgesteld. 

   

2018-037939 
RU/roscha 

Speelruimteplan Geldrop-Mierlo 2019-2023 
 
Het huidige Speelruimteplan 2013-2018 dat is 
opgesteld door Speelplan voor de gemeente 
Geldrop-Mierlo loopt af en moet worden 
geactualiseerd. De samenstelling van de wijken 
is veranderd maar ook de behoefte aan spelen is 
veranderd. In dit geactualiseerde 
Speelruimteplan worden deze veranderingen 
meegenomen. Veel speelplekken in de 
gemeente zijn niet uitdagend en hebben een 
minimale speelwaarde. In het nieuwe plan willen 
we inzetten op uitdagende speellandschappen 
met hoge speelwaarde waar kinderen blijven 
spelen. De kleine speelplekken met weinig 
uitdaging worden omgevormd tot informele 
speelplek (zonder speeltoestellen) en er wordt 
meer ingezet op centrale speelplekken. Dit 
proces moet in samenspraak gaan met 
bewoners. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met verdere 

procedure- en vervolgstappen 
2. Presentatie te geven over het nieuwe 

Speelruimteplan 2019-2023 aan de 
commissie Ruimte (opiniërend) 

   

2018-039638 
RU/johoei 

Beoordeling aanmeldingsnotitie 
milieueffectrapportage (m.e.r) 
Lungendonksebaan 14 Mierlo 
 
Een aanvraag om een omgevingsvergunning is 
ingediend voor het wijzigen van het 
rundveebedrijf aan de Lungendonksebaan 14 in 
Mierlo. De aanvraag heeft onder andere 
betrekking op het wijzigen van de huisvesting 
van 32 stuks vrouwelijk jongvee. Voorafgaand 
aan een aanvraag voor het uitbreiden of wijzigen 
van een veehouderij dient het bevoegd gezag te 
beoordelen of voor de voorgenomen verandering 
een milieueffectrapportage moet worden 
opgesteld. 

Het college besluit: 
 
1. Dat ter voorbereiding op het besluit op 

de aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor het 
wijzigen van de rundveehouderij aan 
de Lungendonksebaan 14 in Mierlo, 
geen m.e.r. nodig is; 

2. De aanvrager van dit besluit op de 
hoogte te stellen. 

   

2018-039975 
MO/majage 

Benoeming nieuw lid Cliëntenraad 
Participatiewet en Minima (CPM) 
 

Het college besluit het betreffende lid 
vanuit de doelgroep te benoemen als lid 
van de CPM per 1 december 2018. 
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Binnen de gemeente is de CPM actief. De 
cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd 
advies op het gebied van lokaal beleid op het 
terrein van de Participatiewet. Nieuwe leden 
moeten worden voorgedragen door de CPM en 
benoemd worden door het college. De raad 
bestaat nu uit 2 bestuursleden (de 
penningmeester is al lange tijd ziek) en 6 leden. 
Er zijn gesprekken gevoerd met 3 potentiele 
nieuwe leden, waarvan nu één persoon wil 
deelnemen. Voorgesteld wordt het zittend aantal 
leden uit te breiden met een lid vanuit de 
doelgroep. 

   

2018-036615 
MO/lokraa 

Implementeren en uitvoeren Peutermonitor 
 
Vanaf 1 januari 2018 wordt het gesubsidieerde 
peuter- en VVE-aanbod (Voor- en 
Vroegschoolse Educatie) in Geldrop-Mierlo 
uitgevoerd door een zestal 
kinderopvangaanbieders. Dit gebeurt binnen de 
kaders van de ontwikkelrichting voorschoolse 
educatie. De subsidie wordt verstrekt op basis 
van kindgebonden financiering en dient uiteraard 
verantwoord te worden. Dit maakt dat er 
gegevens uitgewisseld moeten worden tussen 
de kinderopvangaanbieders en de gemeente 
Geldrop-Mierlo. Om ook inzicht te kunnen krijgen 
in het (non)bereik van het aantal peuters wordt 
er ook informatie aan de Jeugdgezondheidszorg 
0-4 jaar (JGZ) gevraagd. Om al deze informatie 
efficiënt te kunnen verwerken, wordt voorgesteld 
om de Peutermonitor, ontwikkeld door Innovatie 
nul13, te implementeren en uit te voeren.  

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met het implementeren 

en het uitvoeren van de 
Peutermonitor zoals omschreven in 
de offerte van Innovatie Nul13 
(bijgevoegd). 

2 Voor het jaar 2018 een bedrag à € 
18.978,00 beschikbaar te stellen uit 
het budget Voorschoolse Educatie (fcl 
6650000) voor de eenmalige 
implementatiekosten van de 
Peutermonitor. 

3 Voor de jaren 2019 en verder een 
bedrag à € 10.983,00 beschikbaar te 
stellen uit het budget Voorschoolse 
Educatie (fcl 6650000) voor de 
jaarlijkse licentiekosten van de 
Peutermonitor.  

   

2018-037366 
MO/niraai 

Advies klachtencommissie PlusTeam 
 
Het doel van deze informatienota is: 

• Uw college informeren over een 
klacht ten aanzien van het PlusTeam 
en de afhandeling daarvan. 

• Uw college informeren over een 
aanbeveling die is gedaan door de 
klachtencommissie. 

De klacht had betrekking op de handelswijze en 
bejegening van medewerkers van het PlusTeam. 
De klacht is door de klachtencommissie van het 
PlusTeam ontvankelijk en gegrond verklaard. De 
klacht is door het PlusTeam op een zorgvuldige 
wijze afgehandeld onder andere doordat namens 
de manager van het PlusTeam excuses zijn 
aangeboden. 
De aanbevelingen van de klachtencommissie 
nemen wij ter kennisgeving aan, het betreffen 
immers aanbevelingen. Een van de 
aanbevelingen is de bevoegdheden van het 
CMD en het PlusTeam samen te laten smelten. 

Het college neemt het advies ter 
kennisgeving aan. 
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Dit staat naar onze mening los van de 
ingediende klacht. 
Op basis van de visie Persoonlijk & Dichtbij is 
bewust de keuze gemaakt, vanuit juridisch, 
financieel, en het belangrijkste, vanuit inhoudelijk 
oogpunt, wat betreft het toegangsmodel tot hulp 
voor Geldrop-Mierlo. We nemen de aanbeveling 
van de klachtencommissie serieus maar stellen 
tevens dat ons toegangsmodel niet wordt 
gewijzigd op basis van één klacht. Dit gaat 
voorbij aan alle goede dingen die we met elkaar 
bereikt hebben. 

   

2018-018421 
MO/jaknie 

Vaststelling exploitatiesubsidie 2017 
Stichting Exploitatie en Beheer Sociaal en 
Maatschappelijk Cultureel Centrum Hofdael 
 
De exploitatiesubsidie voor 2017 aan Stichting 
Exploitatie en Beheer Sociaal en 
Maatschappelijk Cultureel Centrum Hofdael is 
overeenkomstig de subsidieverlening 
vastgesteld. Het bedrag waarop de subsidie is 
vastgesteld dekt niet het volledige 
exploitatietekort. Aangezien de stichting ook voor 
2018 een hoger exploitatietekort verwacht dan 
gedekt door de voor 2018 verleende subsidie, 
dreigen liquiditeitsproblemen voor de stichting.  

Het college besluit : 
 
1. De subsidievaststelling, gezien de 
wettelijke (on)mogelijkheden, niet te 
wijzigen. 
2. een bestuurlijk overleg aan te gaan met 
het bestuur van Hofdael om te komen tot 
een structurele oplossing 
3. het bestuur te attenderen op 
de mogelijkheid een verzoek in te dienen 
voor een extra subsidie-aanvraag voor het 
hogere exploitatie-tekort over het jaar 
2017. 

  

   

2018-040234 
hemeul 

Managementletter 2018 inclusief reactie van 
het college daarop 
 
De accountant heeft de interim-controle in 
september/oktober 2018 uitgevoerd. Zijn 
aanbevelingen en conclusies staan in de 
bijgevoegde managementletter 2018. De 
aanbevelingen van de accountant zijn van een 
reactie voorzien. 

Het college besluit: 
 
1. ln te stemmen met de reactie op de 

managementletter; 
2. De managementletter 2018 en de 

reactie van het college daarop ter 
kennisname aanbieden aan de 
auditcommissie. 

   

2018-038961 
FIN/rohesc 

Accountantscontrole 2018 
 
Voordat de accountant start met de controle van 
de jaarrekening 2018, is het nodig om het 
controleprotocol 2018 inclusief normenkader 
vast te stellen. 

Het college neemt kennis van het 
controleprotocol 2018 en biedt het 
ontwerp raadsvoorstel aan de 
auditcommissie en de raad aan. 

   

2018-039348 
OS/hekeij 

Volmacht Dagelijks Bestuur GR Dienst 
Dommelvallei 
 
Bij het aangaan van de Gemeenschappelijke 
Regeling Dienst Dommelvallei zijn geen 
bevoegdheden overgedragen. Afgesproken is 
dat bevoegdheden worden opgedragen door 
middel van aparte mandaatbesluiten. Veel 
bevoegdheden zijn op die manier al in mandaat 
gegeven. Deze mandaten zijn opgenomen in het 
Mandaatregister Dienst Dommelvallei. In de 
praktijk blijkt de behoefte om in verband met de 

Het college besluit: 
1. Het Dagelijks Bestuur van de GR 
Dienst Dommelvallei volmacht te verlenen 
om in verband met de aan de Dienst 
Dommelvallei opgedragen taken 
(financiën, interne control, personeel en 
organisatie, informatisering & 
automatisering) overeenkomsten af te 
sluiten onder de navolgende 
voorwaarden: 

a de overeenkomsten moeten 
passen binnen het bestaande 
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opgedragen taken ook overeenkomsten af te 
sluiten. Bij besluit van 26 september 2017 is 
daarom aan de Directeur van de Dienst 
Dommelvallei daartoe een volmacht en 
ondertekeningsmandaat gegeven voor 
overeenkomsten met een contractwaarde tot de 
Europese drempel. Dit mandaat blijkt niet 
voldoende bij gezamenlijke inkopen die veelal 
een contractwaarde hebben boven de Europese 
drempel. 

beleid en binnen de bestaande 
begrotingsposten; 

b het Dagelijks Bestuur handelt 
conform het door de gemeente 
vastgestelde inkoopbeleid; 

c er mogen geen 
overeenkomsten worden 
afgesloten die ingrijpende 
gevolgen hebben voor de 
gemeente zoals bedoeld in 
artikel 169, lid 4, Gemeentewet 
omdat ten aanzien van deze 
overeenkomsten door het 
college van burgemeester en 
wethouders de zogenaamde 
voorhangprocedure met de 
gemeenteraad moet worden 
gevolgd; 

d er mogen geen 
overeenkomsten worden 
afgesloten die betrekking 
hebben op het aanwijzen door 
de gemeenteraad van een of 
meer accountants; 

e het Dagelijks Bestuur mag 
namens de gemeente geen 
rechtshandelingen verrichten 
waarbij de Dienst Dommelvallei 
tegengestelde belangen heeft 
ten opzichte van één of meer 
van de deelnemende 
gemeenten; 

f van iedere overeenkomst dient 
een afschrift te worden 
gestuurd naar het college van 
burgemeester en wethouders; 

g de mogelijkheid van 
ondermandaat wordt 
uitgesloten. 

2. De burgemeester verleent op grond van 
artikel 171, tweede lid van de 
Gemeentewet aan de voorzitter van het 
Dagelijks Bestuur mandaat om de 
overeenkomsten te ondertekenen. 

   

2018-000262 
OS/wigebo 

Vergadering van het dagelijks bestuur van de 
Dienst Dommelvallei 
 
In de collegevergadering, voorafgaand aan de 
vergadering van het Dagelijks Bestuur van de 
Dienst Dommelvallei, worden de 
vergaderstukken besproken. 

Het college besluit in te stemmen met de 
vergaderstukken  

   

2018-040479 
OS/nagils 

Inkoop van website en intranet 
 
De website en het intranet zijn op dit moment 
onderdeel van het zaaksysteem waarvan het 
contract in oktober 2019 af loopt. Omdat het 

Het college neemt de informatienota ter 
kennisgeving aan. 
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contract met de huidige aanbieder afloopt en de 
website en het intranet aan vervanging toe zijn is 
er voor gekozen dit opnieuw aan te besteden. 
De voorbereiding van de aanbesteding is op dit 
in volle gang en worden alle benodigde 
documenten in gereedheid gebracht. De nieuwe 
aanbesteding is een samenwerking van de 
Dommelvallei organisaties. In deze 
aanbesteding worden vier websites en één 
gezamenlijk intranet, waarbinnen alle organisatie 
hun eigen sectie krijgen, aanbesteed voor 
Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son & Breugel en 
Dienst Dommelvallei. 

   

 "Keek op de week"  

   

2018-039842 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 20 
november 2018  
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2018-039842 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 20 november 2018 
 

Veldhoven_ burgemeester 
Schrijfmarathon Amnesty International: 
Rob van Otterdijk Geldrop. Mierlo 
niemand 
Eindejaarsborrel rabobank: 
portefeuillehouders Jeucken en vd Laar, 
Otterdijk als het past in de agenda's 
 
 

   

 Sluiting  

   

 


