
 

Besluitenlijst College van B&W GM - Openbaar –  

Gemeente Geldrop-Mierlo 

Datum 08-12-2020 

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. 1 december 2020 

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 1 december 2020 

wordt conform vastgesteld. 
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Prestatieafspraken Gemeente Geldrop-Mierlo 2021 tot en met 2024 

In de Prestatieafspraken worden op allerlei vlakken afspraken gemaakt tussen 

de gemeente Geldrop-Mierlo, de in de gemeente actieve woningcorporaties en 

hun huurdervertegenwoordigers. Op 11 december 2020 zal de overeenkomst 

worden ondertekend door de partijen. Door de huidige covid-pandemie zal dit 

door de partijen afzonderlijk plaatsvinden. De Prestatieafspraken moeten door 

de woningcorporaties voor 15 december 2020 worden gepubliceerd. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de Prestatieafspraken gemeente Geldrop-Mierlo 2021 tot 

en met 2024 

2. Wethouder Jeucken volmacht te verlenen om deze te ondertekenen. 
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Participatie bij opstellen transitie Visie Warmte 

Op 23 november 2020 is het raadsvoorstel Participatie bij het opstellen van de 

Transitie Visie Warmte 

beeldvormend in de raadscommissie behandeld. Op basis van de opgehaalde 

feedback is bijgaand raadsvoorstel op de volgende punten aangepast: er wordt 

ingegaan op de samenhang met het opstellen van wijkontwikkelingsplannen en 

het omgevingswettraject, de regionale afstemming en de regierol door de 

gemeente. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met bijgaand Raadsvoorstel en deze door te leiden aan uw 

raad. 

2. In te stemmen met het bijbehorende agendaverzoek. 
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Vaststelling Bodemkwaliteitskaart PFAS en Nota bodembeheer PFAS 

Sinds de publicatie van het ‘Tijdelijk handelingskader PFAS’ door het ministerie 

van I&W op 8 juli 2019 liepen veel bouw- en civiele projecten in Nederland 

vertraging op of kwamen stil te liggen. 

Om grondverzet op termijn toch mogelijk te maken hebben de Brabantse 

gemeenten vervolgens besloten tot het opstellen van een Brabantbrede 

bodemkwaliteitskaart voor PFAS. 

 

De ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-

Brabant’ en de bijbehorende ‘Nota bodembeheer PFAS’, de dato 28 oktober 

2020 zijn tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten en de 3 

omgevingsdiensten in Noord-Brabant. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende 

gemeenten in Noord-Brabant’ en de bijbehorende ‘Nota bodembeheer 

PFAS’. 

2. In te stemmen met het laten vervallen en intrekken van de ‘Handreiking 

toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant’ d.d. 

2 december 2019’ 

3. In stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
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Wintersfeer (3) 

Na eerdere besluitvorming over dit onderwerp ontvangt het college bij deze 

een aangepast voorstel over hoe de financiële toezegging van 10.000,00 EURO 

aan Stichting Kommus gedekt is. Tevens bestaat de wens om gebruik te maken 

van de zendtijd van Stichting Kommus om activiteiten te ontplooien voor 

speciale doelgroepen. 

 

(De adviesnota is aangeleverd, de bijlagen zijn niet meegezonden vanwege 

eerder aangeboden aan het college). 

 

Het college besluit: 

1. Met Stichting Kommus afspraken te maken om een gedeelte van de 

programmering te vullen met onderwerpen vanuit de gemeente. 

2. Aan Stichting Kommus subsidie ter verstrekken tot een bedrag van € 

10.000,00.voor de online activiteiten van Wintersfeer. 
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Extra openstellen Molenplein Mierlo 

In mei 2020 heeft het college ingestemd met het gebruik van het Molenplein in 

Mierlo als parkeergelegenheid binnen venstertijden op vrijdag en zaterdag en 

ook op maximaal twee extra dagen voorafgaand aan de kerstdagen en de 

jaarwisseling. 

Op 23 november jl. heeft het bestuur van Stichting Centrum- en 

Lintenmanagement Mierlo een verzoek ingediend om het Molenplein extra 

dagen open te stellen om te parkeren. Vanwege de intelligente lockdown, in 

verband met het Coronavirus, verwachten zij hiermee een betere spreiding van 

winkelbezoekers te bereiken tijdens de drukte rond de feestdagen. 

 

Het college besluit: 

 

1. Kennis te nemen van het verzoek van het bestuur van Stichting 

Centrum- en Lintenmanagement Mierlo; 

2. Niet in te stemmen met het verzoek om het Molenplein extra dagen 

open te stellen. 
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Regionale mobiliteitsagenda en regionaal mobiliteitsprogramma 

Op de Ontwikkeldag van het MRE van 17 december 2020 wordt verwacht dat 

de regiogemeenten, vertegenwoordigd door de wethouders mobiliteit, en de 

provincie de Regionale Mobiliteitsagenda (RMA) en het Regionaal 

Mobiliteitsprogramma (RMP) vaststellen. Hiervoor is het gewenst dat de 

wethouders door hun colleges zijn gemandateerd om dit te doen. 

 

Het college besluit: 

1. Instemmen met de inhoud van de Regionale Mobiliteitsagenda RMA 

2021; 

2. Instemmen met de inhoud van het Regionaal Mobiliteitsprogramma 

RMP 2021; 

3. Wethouder Van de Laar te mandateren om namens het college de 

documenten vast te stellen op de Ontwikkeldag van het MRE van 17 

december 2020. 
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Samenwerkingsovereenkomst Van Gogh Nationaal Park fase 2 

Het Van Gogh Nationaal Park is een naam die zowel nationaal als internationaal 

aandacht genereert voor onze regio. Door deel te nemen aan het Van Gogh 

Nationaal Park komen er meer kansen op cofinanciering voor aan Van Gogh 

gerelateerde projecten en projecten op het gebied van natuur en landschap, 
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recreatie en landbouw. Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven is afgesproken 

om gezamenlijk op te trekken binnen het Van Gogh Nationaal Park. Hiermee 

wordt de bestuurlijke en ambtelijke inzet efficiënter. Met het tekenen van de 

Samenwerkingsovereenkomst 2 worden de afspraken vastgelegd voor de 

komende drie jaar. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de continuering van de deelname in het Van Gogh 

Nationaal Park (VGNP). 

2. In te stemmen met de financiële bijdrage voor 3 jaar van € 8 571,24 per 

jaar. 

3. De samenwerkingsovereenkomst 'Van Gogh Nationaal Park', SOK-2 te 

ondertekenen. 

4. In te stemmen met 1 januari 2021 als ingangsdatum voor de nieuwe 

organisatiestructuur. 

5. De heer Piet Machielsen (wethouder gemeente Oirschot) voor te dragen 

als vertegenwoordiger namens de SGE gemeenten in de Regiegroep. 
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Verlenen subsidie Ondernemersfonds 2021 

Stichting Centrummanagement Geldrop en Stichting Centrum- en 

Lintenmanagement Mierlo hebben een verzoek om subsidie Ondernemersfonds 

2021 ingediend. 

 

Het college besluit: 

1. Stichting Centrummanagement Geldrop subsidie te verlenen van € 

94.313,68 

2. Stichting Centrum- en Lintenmanagement Mierlo subsidie te verlenen 

van € 35.383,19 
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Mantelzorgvoorziening op WWC Rielseheideweg 

Bij de behandeling van het raadsvoorstel ‘Bekrachtiging afwijzing verzoek om 

herziening bestemmingsplan Woonwagenlocatie Rielseheideweg’ in de 

raadscommissie is toegezegd om te kijken naar een praktische oplossing voor 

de slechte woon- en leefsituatie van de bewoonster van de WWC 

Rielseheideweg. Dit is de afgelopen maanden verkend. Feitelijk zien we alleen 

ruimte om dit te doen via een nieuwe mantelzorgvoorziening op één van de 

bestaande standplaatsen van haar kinderen. De alternatieve oplossing voor een 

tijdelijke extra standplaats, die de voorkeur heeft van de bewoonster van de 

WWC Rielseheideweg, wordt juridisch gezien niet gewenst geacht. 
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Het college besluit: 

1. Te bepalen dat de mantelzorgvoorziening voor de bewoonster WWC 

Rielseheideweg alleen is toegestaan op één van de bestaande standplaatsen 

van haar kinderen; 

2. De raad hierover te infomeren via een raadsinformatiebrief. 
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Art 38 vragen Eindhovenseweg - De Hooge Akker 

Voor de VVD is een art. 38 vraag gesteld over het verkeerslicht 

Eindhovenseweg - De Hooge Akker en de daarmee samenhangende 

herinrichting van het kruispunt. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van VVD over de 

verkeersregelinstallatie en het kruispunt Eindhovenseweg - De Hooge Akker. 

2. De antwoorden door te geleiden naar de gemeenteraad. 
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Jeugdzorg Plus contractering 2021 en verder 

Jeugdzorg Plus betreft de opname van jeugdigen in een ‘gesloten setting’ 

omdat de thuis- of opvoedsituatie dermate onmachtig is dat voor de fysieke en 

psychische veiligheid van het kind wordt gevreesd. Jeugdzorg Plus wordt 

bovenregionaal ingekocht voor het Landsdeel Zuidoost Nederland. De 

gemeente Roermond fungeert daarbij als centrale gemeente namens het 

landsdeel. De gemeente Eindhoven vertegenwoordigt de regio Zuidoost 

Brabant. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de voorgenomen contractering van het product 

‘Jeugdzorg Plus’ bij de aanbieders Bijzonder Jeugdwerk, OG 

Heldringstichting en Via Jeugd Icarus voor de jaren 2021 t/m 2024 met 

mogelijkheid tot verlenging (bijlage 1, 2 en 3 overeenkomsten 

Jeugdzorg Plus). 

2. Kennis te nemen van het optreden van gemeente Eindhoven als 

opdrachtnemer van de dienstverleningsovereenkomst (DVO 2017-

2021, 21 samenwerkende gemeenten) in de samenwerking van het 

landsdeel Zuidoost Nederland en dat de gemeente Eindhoven als 

zodanig het samenwerkingsconvenant met dat landsdeel aangaat en 

ondertekent. Daarmee tevens invulling gevend aan de taken die uit 

samenwerkingsconvenant voortkomen zoals het beleggen bij de 

centrale gemeente Roermond van het uitvoeren van feitelijke 
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handelingen, contractbeheer, met betrekking tot Jeugdzorg Plus (bijlage 

4 samenwerkingsconvenant) 
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Aanpassing productkaart vaktherapie PDC Jeugdhulp 

In de PDC (Producten Diensten Catalogus) Jeugdhulp staat vaktherapie (45J01) 

als product opgenomen. Het tarief voor dit product is bij de invoering van de 

PDC 2018 bepaald. Inmiddels is gebleken dat de vakvereniging Federatie 

Vaktherapeutische Beroepen (FVB) een lager tarief berekent. We stellen in dit 

voorstel voor het tarief aan te passen. 

Daarnaast stellen we voor om het aantal sessies bij een verlenging te verlagen 

van 20 naar 10 sessies. Dit mede op basis van de monitorgegevens in onze 

regio. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met verlaging van tarief vaktherapie van € 81,57 naar € 

73,53 (prijspeil 2021) per sessie vanaf 1 januari 2021; 

2. In te stemmen met verlaging van het aantal sessies van 20 + maximaal 20 

verleningen naar 20 + maximaal 10 verlenging vanaf 1 januari 2021; 

3. Een sterfhuisconstructie toe te passen voor de lopende beschikkingen 

vaktherapie. 
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Vervolgaanvraag STORM Zuidoost 2021-2024 

Sinds het schooljaar 2016-2017 werken diverse partners in de regio samen 

aan het project STORM, welke gericht is op vroegsignalering en preventie van 

depressieve en suïcidale klachten. De eerste projectperiode loopt in de zomer 

2021 af en GGZ Oost-Brabant vraagt subsidie aan voor het vervolg in de 

periode 2021-2024. Het voorstel is in te stemmen met de voortzetting van het 

project met één schooljaar en daarvoor € 18.868,00 beschikbaar te stellen. In 

dat jaar moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden die vooral te 

maken hebben met de samenwerking binnen het lokale veld, voordat er een 

besluit wordt genomen over de resterende periode. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het verlengen van de STORM-aanpak met 1 jaar, te 

weten schooljaar 2021-2022; 

2. Hiervoor € 18.868,00 beschikbaar te stellen aan GGZ Oost-Brabant; 

3. Dit te dekken met de beschikbare middelen uit het budget preventief 

jeugdbeleid 

      (6610019/38009); 
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4. De subsidieaanvraag van GGZ Oost-Brabant hiermee gedeeltelijk af te 

wijzen voor de periode september 2022 tot en met 2024 en het bedrag 

van € 100.555,00 niet toe te kennen; 

5. Een aantal voorwaarden, zoals verwoord in de 

subsidieverleningsbeschikking, te stellen aan het project, welke 

meegenomen in de besluitvorming over de resterende periode van de 

aanvraag (september 2022 t/m 2024). 
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Verlenging DVO21 

De huidige Dienstverlenings- en Samenwerkingsovereenkomst (DVO) 

‘Regionale Inkoop Jeugdhulp’ Zuidoost – Brabant 2017-2020 loopt per 1-1-

2021 af. Het DVO is ondertekend door 21 regiogemeenten. Door middel van 

deze DVO, die op 13 december 2016 is vastgesteld door alle 21 colleges, zijn 

op de schaal van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant afspraken gemaakt 

over de voorwaarden waaronder de inkooporganisatie van de gemeente 

Eindhoven de inkoop verzorgt voor de regiogemeenten. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het verlengen van de bestaande DVO 

‘Dienstverlenings- en Samenwerkingsovereenkomst regionale inkoop 

jeugdhulp Zuidoost-Brabant voor 1 jaar (tot en met 31 december 

2021). 

2. De wethouder mandateren om namens het college de 

dienstverleningsovereenkomst met Eindhoven te ondertekenen’ (zie 

bijlage). 

Advies business controller Sociaal Domein inzake Taskforce. 

De dekking wordt gevormd door budget 6672011/38043u Uitvoeringskosten 

Jeugdzorg, welke via de 1e tussentijdse rapportage budgetneutraal zal worden 

gevoed door een overheveling vanuit budget 6672000/34111u Verblijf 

(inclusief behandeling). 
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Werkplan 21 voor de Jeugd 2021 

Jaarlijks wordt het ‘Werkplan 21 voor de Jeugd’ vastgesteld met afspraken over 

de jeugdhulp die regionaal wordt ingekocht en waartoe de dossiers regionaal 

worden gecoördineerd. Het betreft hier dossiers specialistische jeugdhulp die 

vanuit een wettelijke verplichting op het niveau van de jeugdzorgregio 

Zuidoost-Brabant worden opgepakt. De dossiers worden in de regio 

beleidsinhoudelijk voorbereid en aan de inhoud wordt in regionale samenhang 

uitvoering gegeven. De coördinatie van de samenwerking wordt regionaal 

gefinancierd en is bij de gemeente Veldhoven belegd. Het werkplan geeft 

inhoudelijk richting op de dossiers, kent een begroting voor de coördinatie en 
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uitvoering (niet de inkoop van de zorg) van deze regionale taken en omvat 

afspraken over de governance op regionaal (Zuidoost-Brabant) niveau. De 

kosten voor de uitvoering en coördinatie van het werkplan worden door alle 21 

gemeenten, na rato van het aantal inwoners, gefinancierd. 

 

Het college besluit in te stemmen met de afspraken, begroting en verdeling 

middelen uit het ‘Werkplan 21 voor de Jeugd 2021’. 

 

Advies business controller Sociaal Domein inzake Taskforce: 

De dekking wordt gevormd door budget 6672011/38043u Uitvoeringskosten 

Jeugdzorg, welke via de 1e tussentijdse rapportage budgetneutraal zal worden 

gevoed door een overheveling vanuit budget 6672000/34111u Verblijf 

(inclusief behandeling). 
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Afschaffen ouderenvervoer 

Begin maart 2020 zijn de nieuwe overeenkomsten met de vervoerders in het 

kader van doelgroepenvervoer ingegaan. Binnen deze vorm van vervoer valt 

onze gemeente in perceel 1 (o.a. met Eindhoven en Valkenswaard). 

Doelgroepenvervoer bestaat in Geldrop-Mierlo uit: 

• vervoer op basis van een indicatie Wmo; 

• ouderenvervoer (65+). 

 

Het blijkt dat Geldrop-Mierlo nagenoeg de enige gemeente is die nog 

ouderenvervoer kent. We hebben hierop onze contractbeheerder Trafficon 

gevraagd een onderzoek te doen naar de gevolgen en consequenties van het 

afschaffen van het ouderenvervoer in Geldrop-Mierlo. 

De uitkomsten van dit onderzoek hebben geleid tot het voorstel om het 

ouderenvervoer in Geldrop-Mierlo per 1 april 2021 af te schaffen. 

 

Het college besluit in te stemmen met het afschaffen van het ouderenvervoer in 

Geldrop-Mierlo met ingang van 1 april 2021. 
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Nieuwe anti-discriminatievoorziening 2021 

Deze adviesnota is een vervolg op de aangehouden adviesnota over dit 

onderwerp (1 december 2020, zie bijlage). Het college stelde aanvullende 

vragen: 

1 Kan LEVgroep aanvullende diensten ontwikkelen en wat kost dat dan? 

Na overleg met het management van LEVgroep kan deze vraag met een ‘ja’ 

worden beantwoord. Voor een aanvullend subsidie van € 4.500,- kan LEV deze 

diensten voor ons uitvoeren. 

2 Kan RADAR eventueel voor een jaar haar diensten aanbieden? 
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Ja, dat kan. De subsidieaanvraag beslaat alleen het jaar 2021. 

3 Kunnen we eventueel kiezen om een jaar voor RADAR te gaan, om daarna de 

overstap naar LEV te maken? 

Ja dat kan, maar dat zou een omslachtige manoeuvre zijn. Een keuze voor 

LEVgroep in de basisvariant is al een verbetering ten opzichte van de huidige 

situatie. Uit het overleg met LEV blijkt dat er een grote bereidheid is om 

aanvullende diensten te verlenen. Nu meer gemeenten voor LEV kiezen, is er 

sowieso méér mogelijk. 

 

In overleg met LEVgroep stellen wij het volgende aan u voor: 

LEV zal in aanvulling op de subsidieaanvraag aanvullende dienstverlening 

ontwikkelen. De opdracht die de gemeente geeft, is een meer proactieve 

benadering te hanteren op de thema’s: 

- advies en informatie; 

- pro-actieve attendering van B&W over actualiteiten; 

- actief vergroten van de naamsbekendheid (PR-activiteiten). 

 

We stellen daarvoor in 2020 aanvullend € 4.500,- beschikbaar. 

 

LEV kan deze dienstverlening in 2021 ontwikkelen. Mocht dit niet opleveren 

wat wij ervan verwachten, kan voor het jaar 2022 eventueel voor bureau 

RADAR gekozen worden. 

 

Besluit 

Het college besluit: 

1. Vanaf januari 2021 de anti-discriminatievoorziening te beleggen bij 

LEVgroep; 

2. Daartoe LEVgroep een subsidie te verlenen van € 3.178,24 in 2021; 

3. Voor de ontwikkeling van aanvullende dienstverlening op het vlak van 

advies en informatie, attendering en vergroten naamsbekendheid 

aanvullend subsidie te verlenen van € 4.500,- in 2021; 

4. Deze middelen ten laste te brengen van fcl 6610011; anti-

discriminatievoorziening); 

5. In de loop van 2021 te bezien of de anti-discriminatievoorziening op de 

manier zoals LEV deze ontwikkelt, voor ons voldoet en zo nee; op zoek 

te gaan naar een andere voorziening. 
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Tijdelijke uitbreiding Voedselbank 

De coronacrisis heeft de werkdruk, het coronaproof uitdelen en veilig opslaan 

en uitdelen van voedsel bij de Voedselbank Geldrop-Mierlo stevig onder druk 

gezet. De eerste tekenen hiervan bereikten ons in maart dit jaar. Ondertussen 

is er een toename van 60 naar 80 gezinnen die klant zijn bij de Voedselbank 
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en staan er nog eens 15 hulpbehoevende gezinnen op de wachtlijst. Het aantal 

hulpbehoevende gezinnen is ten tijde van de coronacrisis dus aanzienlijk 

gestegen. 

 

De Voedselbank heeft eerder op eigen beweging een tent aan het bestaande 

pand gezet, echter zorgt deze nu voor een voedselonveilige situatie waardoor 

de uitdeellicentie op het spel staat. Er zijn enkele manieren om de algehele 

situatie voor nu op te lossen. De eerste manier is door terug te gaan naar de 

oorspronkelijke situatie, welke ten gunste komt van behoud van de licentie en 

ten slechte van de wachtlijst. De tweede manier is het treffen van een tijdelijke 

voorziening aan het bestaande pand gelegen aan het Industriepark 23 c. Deze 

optie is financieel af te kaderen en op korte termijn te realiseren. Om de 

benodigde middelen hiervoor vrij te maken dienen wij een voorstel te doen aan 

de raad. Daarom wordt bijgevoegd voorstel hierbij via uw college aan de raad 

voorgelegd. Er is volstaan met een voorblad omdat het raadsvoorstel 

gelijkluidend is aan de informatie die we u willen voorleggen. 

 

Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel Tijdelijke uitbreiding 

Voedselbank met de volgende beslispunten: 

1. In te stemmen met de subsidiering van tijdelijke uitbreiding van 

Voedselbank Geldrop-Mierlo. 

2. Hiervoor maximaal € 72.500,-- beschikbaar te stellen ter realisatie van 

een voedselveilige nissenhut tegen de gevel van het bestaande pand 

aan het Industriepark 

23 c te Geldrop. 

3. Deze middelen beschikbaar te stellen door met spoed middelen aan te 

vragen bij uw raad waarbij de dekking bestaat uit de stelposten corona 

en onvoorzien (6080001/38000). 

4. In principe medewerking te verlenen aan tijdelijke 

omgevingsvergunning voor een periode van 3 jaar en met een 

verlengingsoptie van 2 jaar. 
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Verzoek uitvoeringsbeschikking ex artikel 531a Awb 

In september 2019 is een verzoek om handhaving ontvangen tegen nieuwe en 

bestaande bouwactiviteiten op het perceel Loeswijk 26A in Mierlo. Na afwijzing 

is bezwaar ontvangen en behandeld in de Commissie voor Bezwaarschriften. In 

navolging van het advies van de Commissie voor Bezwaarschriften dient nog 

een besluit ex artikel 5:31a Awb te worden genomen om ten aanzien van 

bestaande bouwactiviteit al dan niet uitvoering te geven aan het 

handhavingsbesluit van 6 oktober 2014. 
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Het college besluit het verzoek om handhaving ex artikel 5:31a Awb af te 

wijzen, conform concept besluit. 
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Instemming met en voorleggen aan gemeenteraad Verordening 

gegevensverstrekking basisregistratie personen Geldrop-Mierlo 2020 

In de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) is geregeld dat 

overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, 

verplicht zijn om bij de verwerking van persoonsgegevens de Basisregistratie 

Personen (BRP) te gebruiken. Inwoners hoeven bij contact met de overheid niet 

steeds hun persoonsgegevens opnieuw te verstrekken. De gemeente Geldrop 

Mierlo heeft sinds 2014 een verordening BRP waarin de verstrekking van 

gegevens uit de BRP is geregeld. Door de invoering van de Algemene 

verordening gegevensbescherming (Avg) is de juridische grondslag van 

Verordening BRP 2014 vervallen. De Avg brengt inhoudelijk gezien geen 

wijzigingen in de verwerking van basisgegevens. 

De verordening verleent het college van burgemeester en wethouders de 

bevoegdheid de verstrekking van persoonsgegevens nader te regelen. Dit is 

uitgewerkt in de Regeling verstrekkingen BRP. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de nieuwe ‘Verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Geldrop-Mierlo 2020’ en deze ter vaststelling 

voor te leggen aan de gemeenteraad. 

2. In te stemmen met het intrekken van de ‘Verordening 

gegevensverstrekking basisregistratie personen Geldrop-Mierlo 2014’ 

en dat ter intrekking voor te leggen aan de gemeenteraad. 

22 

 

Aanpassingen Regionaal Ontwikkelfonds Ontwikkellocaties 

Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) is geëvalueerd. Er is sprake 

van aanpassingen in de governance als gevolg van het uittreden van de 

Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM) en het instappen van de provincie 

Noord-Brabant. Tegelijkertijd zijn inhoudelijke wijzigingen in de 

subsidieverordening aan de orde teneinde de toegankelijkheid van het fonds te 

verbeteren en, zo doende, een grotere bijdrage te leveren aan de economische 

ontwikkeling van de regio. 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de evaluatie van het Regionaal 

Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) en van het besluit van de Brabantse 

Ontwikkelmaatschappij om uit de samenwerking te treden; 
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2. Een nieuwe en gewijzigde samenwerkingsovereenkomst ROW aan te 

gaan waarin de onderlinge afspraken tussen de gemeenten nogmaals 

worden vastgelegd . 

3. De gemeenteraad voor te stellen een nieuwe verordening Investeringen 

Regionaal Ontwikkelfonds \Werklocaties vast te stellen, onder 

gelijktijdige intrekking van de huidige gelijknamige verordening. 

4. De portefeuillehouder Economie het mandaat te verlenen om als 

afgevaardigde van de gemeente Geldrop-Mierlo in het bestuur van de 

stichting ROW in te stemmen met: 

 a. een wijziging van de statuten; 

 b. het instellen van een Adviescommissie ROW en vaststellen van een 

Reglement adviescommissie ROW; 

 c. het indienen van een subsidieaanvraag bij de provincie Noord-

Brabant; 

 d. een overdracht van aandelen van de ROW B.V. door de BOM aan de 

stichting ROW; 

 e. het als aandeelhouder verrichten van alle noodzakelijke 

uitvoeringshandelingen in het kader van het opheffen van de ROW B.V. 

23 

 

Actualisatie aanwijzingsbesluiten toezichthouders team Leefbaarheid en 

Veiligheid 

Beoordeeld is of de aanwijzingsbesluiten van toezichthouders team 

Leefbaarheid en Veiligheid van de afdeling Dienstverlening actueel zijn. Enkele 

aanpassingen zijn nodig door personele veranderingen en vanwege het 

toevoegen van het Vuurwerkbesluit. 

 

Het college besluit in te stemmen met het concept-aanwijzingsbesluit 

toezichthouders team Leefbaarheid en Veiligheid. 

 

24 

 

Beslissing op bezwaar - afwijzen ingebrekestelling Wet Dwangsom 

Door Van den Boom v.o.f. zijn namens een derde een drietal 

ingebrekestellingen ingediend wegens het tijdig nemen van een beslissing op 

bezwaar op een door Van den Boom v.o.f. namens een derde ingediende 

bezwaren die zien op beslissingen van het college op een verzoek tot het 

nemen een nieuwe last onder dwangsom, een invordering- en een 

uitvoeringsbeschikking. Deze ingebrekestellingen zijn bij besluit van 8 juni 

2020 van de hand gewezen. Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend. Deze 

adviesnota handelt over het te nemen besluit op dat bezwaar. 

 

Het college besluit in afwijking van het advies van de Commissie voor 

Bezwaarschriften het bezwaar ongegrond te verklaren onder de motivering 

zoals in het conceptbesluit opgenomen en geen vergoeding voor de in artikel 

7:15 lid 2 Awb bedoelde kosten toe te kennen. 
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25 

 

Vaststellingsovereenkomst Grondbedrijf Vpb en huidige stand van zaken 

Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor de 

vennootschapsbelasting (hierna: vpb) ‘indien en voor zover zij een 

onderneming drijven’. Er dient daarom een fiscale openingsbalans te worden 

samengesteld waarop alle, aan het grondbedrijf toerekenbare 

vermogensbestanddelen, worden gewaardeerd. 

De Belastingdienst heeft een vaststellingsovereenkomst (hierna: VSO) 

aangeboden waarin afspraken zijn vastgelegd over deze 

openingsbalanswaardering en de fiscale jaarwinstbepaling van het 

grondbedrijf. Wij vragen u hiermee in te stemmen. Daarnaast informeren wij u 

over de laatste stand van zaken. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst 

vennootschapsbelasting. 

2. De stand van zaken voor kennisgeving aannemen. 

 

26 

 

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 

Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking 

getreden. Hierdoor veranderen de posities van voorzitter Veiligheidsregio en 

burgemeester. Er zijn regionale uitgangspunten vastgesteld. Het is goed de 

raad te informeren met een raadsinformatiebrief. 

 

Het college besluit: 

1. De vastgestelde uitgangspunten voor kennisgeving aan te nemen. 

2. De raadsinformatiebrief vast te stellen. 

 

27 

 

Wijziging APV 2018 met carbid-verbod 

De zorg en de handhaving staan door de corona-crisis onder druk. Met het 

instellen van een carbid verbod in de APV willen we voorkomen dat door het 

ontbreken van een verbod en dus de mogelijkheid tot grootschaliger gebruik 

van carbidschieten (en daarmee ook ondeskundiger gebruik) de 

gezondheidsschade toch zal toenemen en dus ook de druk op de al zwaar 

belaste zorg en handhaving zal toenemen. 

 

Het college besluit de gemeenteraad middels onderliggend raadsvoorstel te 

vragen een carbid-verbod op te nemen in de Algemene Plaatselijke 

Verordening Geldrop-Mierlo 2018. 
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28 

 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-vergadering d.d. 8 december 2020 

De uitnodigingen worden ter kennisgeving aangenomen. 

 

29 

 

Overzicht representatie vanaf 8 december 2020 

De lijst representatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 

 


