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2019-055957 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 26 november 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2019-013359 
RU/yvgraa 

Principeverzoek wonen in de 
bedrijfsloodsen aan de Bleekvelden 
(voormalige gemeentewerf) 
 
In de loodsen van de voormalige 
gemeentewerf aan de Bleekvelden zijn 
diverse bedrijven gevestigd. 
De loodsen staan al jaren op het lijstje van 
‘probleemlocaties’. Het uiterlijk van de 
bebouwing, maar ook het gebruik vraagt om 
herontwikkeling. Vanuit Handhaving is de 
laatste jaren veel inzet gepleegd op het 
gebruik in en rondom de loodsen. 
Herontwikkeling is gewenst. De eigenaar ziet 
kansen om van de bestaande loodsen 
woonruimte te maken. Voorgesteld wordt om 
in principe medewerking te verlenen aan het 
plan en hierbij een aantal randvoorwaarden 
en uitgangspunten voor verdere uitwerking 
mee te geven. Deze randvoorwaarden en 
uitgangspunten zijn vooraf globaal besproken 
met de vertegenwoordiger van de eigenaar 
(architect). Voor de realisatie van het plan is 
het noodzakelijk dat ook de openbare ruimte 
wordt aangepast. Parkeren op eigen terrein is 
niet mogelijk en zal daarom in de openbare 
ruimte moeten plaatsvinden. Verder grenzen 
de voorgevels van de toekomstige woningen 
direct aan het openbaar gebied. Er is geen 
buitenruimte. Aan de voorzijde zal dan ook 
een goede overgang moeten worden 
gemaakt naar het openbaar gebied. Dit 
voorstel gaat daarom ook in op herinrichting 
van de openbare ruimte.  

Het college besluit: 
1 In principe medewerking te verlenen aan 

het plan voor herontwikkeling van de 
bedrijfsloodsen op Bleekvelden nrs. 1 t/m 
20 tot woningen onder het voorbehoud 
dat: 

1 de gemeenteraad instemt met het 
Plan van aanpak en de totaalvisie 
voor de herontwikkeling van het 
gebied Bleekvelden en 

2 er voldoende financiële middelen 
beschikbaar zijn voor herinrichting 
van de openbare ruimte op het 
moment van vaststellen van het 
ruimtelijke besluit. 

2 Daarnaast in te stemmen met de te 
stellen randvoorwaarden en 
uitgangspunten voor verdere uitwerking, 
zoals opgenomen in bijgaande 
conceptbrief aan eigenaar. 

   

2019-031535 
RU/inleer 

Prestatieafspraken Gemeente Geldrop-
Mierlo 2020 tot en met 2023 
 
In de prestatieafspraken worden op allerlei 
vlakken afspraken gemaakt tussen de 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de 

“Prestatieafspraken gemeente Geldrop- 
Mierlo 2020-2023” en tot ondertekening 
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gemeente Geldrop-Mierlo, de in onze 
gemeente actieve woningcorporaties en de 
huurdersvertegenwoordigingen. Op 12 
december 2019 worden de 
“Prestatieafspraken gemeente Geldrop- 
Mierlo 2020-2023” ondertekend door deze 
partijen.  

overgaan op 12 december 2019; 
2 Wethouder Jeucken mandaat te verlenen 

om beperkte aanpassingen door te 
voeren; 

3 Wethouder Jeucken volmacht te 
verlenen om de prestatieafspraken op 12 
december 2019 te ondertekenen; 

4 In te stemmen met de 
raadsinformatiebrief en deze na 
ondertekening van de prestatieafspraken 
te versturen.   

   

2019-056093 
RU/gikant 

Aanvragen subsidie Regiodeal SGE-
project Kunstroute-netwerk 
 
Brainport Development heeft het Stedelijk 
Gebied Eindhoven (SGE) gevraagd een 
voordracht te doen voor projecten voor de 
Financieringsregeling Voorzieningen. Eén van 
de projecten die we vanuit de samenwerking 
SGE willen voordragen aan Brainport 
Development is het project Kunstroute-
netwerk.  Het bewandelen of befietsen van 
het kunstroute-netwerk wordt een 
onderscheidende en unieke belevenis, waarin 
natuur en cultuur samenkomen en beweging 
tussen de verschillende gemeenten en stad-
land vloeiend in elkaar overloopt in het hele 
SGE-gebied. 
Totale subsidieaanvraag voor dit project 
bedraagt € 750.000,00), waarvan G-M hoopt 
om een bedrag van € 120.000,00 te kunnen 
ontvangen voor een 2 tal projecten namelijk: 
Muurschilderingen tunnels en Restauratie 
Park Kasteel. 

Het college besluit: 
 
1. De subsidieaanvraag voor het project 

Kunstroute-netwerk te ondersteunen. 
2. De samenwerkingsovereenkomst te 

ondertekenen. 
3. De formats (2x) en 

cofinancieringsverklaringen (2x) te 
ondertekenen. 

  

   

2019-054865 
RU/jujent 

Raadsinformatiebrief onderzoeken A67 
 
Met een amendement heeft de raad uw 
college opdracht gegeven voor het uitvoeren 
naar de gevolgen van het verkeer op de A67. 
De metingen zijn afgesloten en de resultaten 
zijn bekend. Met deze raadsinformatie en de 
rapporten in de bijlage wordt de raad op de 
hoogte gesteld van de resultaten. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de voorgestelde 

raadsinformatiebrief; 
2 De brief door de griffie door te laten 

sturen. 

   

2019-055804 
MO/aisaft 

Regionale visie op de aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling 
 
Een regiovisie is een plan waarin een 
centrumgemeente samen met zijn 
omliggende gemeenten uit de regio hun 
samenhangende beleid op het gebied van 
geweld in huiselijke kring en 
kindermishandeling beschrijven. 
De aanpak van geweld in huiselijke kring en 
kindermishandeling is een zaak van alle 

Het college besluit de regionale visie op de 
aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling 2019-2022 vast te 
stellen. 
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gemeenten. Vanuit het Rijk gaan de middelen 
naar 35 centrumgemeenten voor de regionale 
aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. In ons geval de 21 
gemeenten in Zuidoost Brabant. 

   

2019-055804 
MO/aisaft 

Samenwerkingsprotocol Raad voor de 
Kinderbescherming 
 
Voor een aantal regionale onderwerpen op 
het gebied van jeugdhulp werkt gemeente 
Geldrop-Mierlo samen met de regio 
21voordejeugd. Zo ook voor de Raad van de 
Kinderbescherming. In deze adviesnota wordt 
het Samenwerkingsprotocol Raad van de 
Kinderbescherming behandeld. 

Het college besluit in te stemmen met het 
Samenwerkingsprotocol Raad van de 
Kinderbescherming. 

   

2019-055804 
MO/aisaft 

Regionale samenwerking 21voordejeugd 
 
Dit dossier betreft het werkplan ‘21 voor de 
jeugd’, dat als ‘kapstok’ voor het volledige 
dossier geldt en dat al vanaf 2012 de basis is 
geweest voor de gemeentelijke 
samenwerking in Zuidoost Brabant. Na een 
aantal meerjarige looptijden van het werkplan, 
ligt nu een bijgestelde versie voor ten 
behoeve van 2020. Dit vooral omdat het 
werkplan inhoudelijk door de jaren heen in 
omvang is afgenomen en opgaven veelal 
gerealiseerd zijn, of deels behaald en in 2020 
nog aandacht vragen. 

Het college besluit: 
  
1 Het werkplan ’21 voor de jeugd 2020’ 

vast te stellen (bijlage); 
2 De gemeente Veldhoven, penvoerder, te 

mandateren als rechtspersoon ten 
behoeve van een subsidietender 
‘Innovatie Pleegzorg’ in het kader van de 
te besteden middelen 
Transformatiefonds. 

   

2019-055804 
MO/aisaft 

Samenwerkingsafspraken 
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
met 4 GIs 
 
Met de transitie van de jeugdzorg in 2015 zijn 
gemeenten ook verantwoordelijk geworden 
voor de uitvoering van jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. In de jeugdzorgregio 
Zuidoost Brabant is de gemeente Eindhoven 
middels een dienstverleningsovereenkomst 
gemandateerd om deze zorg aan te besteden 
en contractmanagement uit te oefenen. De 
contracten lopen af op 31-12-2020. 
Momenteel loopt een aanbestedingstraject in 
samenwerking met de andere 4 
jeugdzorgregio’s in Brabant ten behoeve van 
de contractering 2021 en verder. 

Het college besluit de 
samenwerkingsafspraken van de gemeenten 
met de gecertificeerde instellingen voor 
gezinsvoogdij die thans en in 2020 in 
Zuidoost gecontracteerd zijn vast te stellen 
(bijlage). 

   

2019-055804 
MO/aisaft 

Verlenging Pilot Uniform hulpaanbod bij 
scheidingen 
 
Per 1 juli 2019 werken in Zuidoost Brabant 20 
gemeenten samen met de Rechtbank Oost 
Brabant in een pilot die betekent dat kinderen 
en hun ouders door de Rechtbank 

Het college besluit in te stemmen met het 
verlengen van de pilot Uniform hulpaanbod 
bij scheidingen voor de duur van het 
kalenderjaar 2020. 
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rechtstreeks worden verwezen naar 
hulpaanbod, tijdens de gerechtelijke 
procedure van scheiding. De pilot loopt tot en 
met 31 december 2019. Gezien de weinige 
inzet in 2019 (namelijk 2), is er nog te weinig 
materiaal om te evalueren. Vandaar het 
voorstel om de pilot te verlengen. 

   

2019-029576 
MO/maboll 

Vaststellen Plan van aanpak 
Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst 
 
Op 11 september is er positief besloten over 
de projectopdracht voor een 
wijkontwikkelingsplan voor Skandia-Hulst. In 
dit voorstel wordt ingegaan op het plan van 
aanpak om dit wijkontwikkelingsplan 
daadwerkelijk op te stellen. 
Op 11 november is er een motie aangenomen 
door de Raad om meer 
wijkontwikkelingsplannen per jaar te maken, 
in afwijking van het collegebesluit van 11 
september. Als reactie op de motie is het de 
wens om in maart een bijeenkomst met de 
Raad te organiseren en te bespreken wat de 
opbrengsten van wijkontwikkeling kunnen zijn 
bij een aanpak die draait om relatie en 
betrokkenheid en wat de consequenties zijn 
van meerdere wijkontwikkelingsplannen per 
jaar. Afhankelijk van deze bijeenkomst zal 
dan een definitieve keuze voor de rest van 
het traject gemaakt kunnen worden. 

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met het Plan van aanpak 

Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst. 
2 Begin maart een bijeenkomst met de 

Raad te organiseren om hen bij te praten 
over de opbrengsten van 
wijkontwikkeling en de consequenties 
van de motie van 11 november. 

   

2019-056622 
MO/aisaft 

Veilig Thuis begroting 2020 en 
samenwerkingsafspraken 
 
Veilig Thuis is een relatief nieuwe organisatie 
met de gemeenten als opdrachtgever. De 
organisatie staat garant voor de uitvoering 
van wettelijke taken ten aanzien van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Nederland 
heeft 26 Veilig Thuis organisaties, die 
hetzelfde handelingsprotocol hanteren. In dit 
adviesnota liggen de begroting 2020 voor en 
de samenwerkingsafspraken met gemeenten. 

Het college besluit: 
 
1 In de stemmen met de begroting 2020 

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant (bijlage). 
2 Het bedrag van € 217.422 ter 

beschikking stellen voor het dekken van 
de begroting Veilig Thuis 2020, ten 
behoeve van het contract Veilig Thuis 
(bijlage). 

3 De samenwerkingsafspraken van de 
gemeenten met Veilig Thuis vast te 
stellen (bijlage). 
4. Veilig thuis via een brief informeren 
dat de gemeente hecht aan het tijdig 
indienen van de begroting 

   

2019-056358 
OS/hekeij 

Lidmaatschap Werkgeversvereniging 
Gemeentelijke Gemeenschappelijke 
Regelingen 
 
Per 1 januari 2020 treedt de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren 
(Wnra) in werking waarbij ambtenaren 
verhuizen van het ambtenarenrecht naar het 
'normale' private arbeidsrecht. Dit heeft ook 

Het college besluit in te stemmen met het 
vragen van een zienswijze aan de 
gemeenteraad via de Raadsinformatiebrief. 
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gevolgen voor gemeentelijke 
gemeenschappelijke regelingen, zoals de 
Metropoolregio Eindhoven en de 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Daarom 
hebben enkele gemeenschappelijke 
regelingen waaraan onze gemeente 
deelneemt, aangegeven lid te willen worden 
van een nieuwe werkgeversvereniging. 
Alvorens een gemeenschappelijke regeling lid 
kan worden van een vereniging, moeten de 
raden van de deelnemende gemeente op 
grond van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen in de gelegenheid worden gesteld 
om hun wensen en bedenkingen daartegen 
kenbaar te maken. 

   

2019-056245 
OS/jamans 

Plan van aanpak jaarwisseling 2019 - 2020 
 
Jaarlijks wordt er samen met de politie, een 
plan van aanpak opgesteld om de overlast en 
schade rondom de jaarwisseling zoveel 
mogelijk te kunnen beperken en de 
jaarwisseling rustig en veilig te laten verlopen. 
Inmiddels is er een soort van standaard plan 
van aanpak, dat slechts op enkele onderdelen 
– afhankelijk van de landelijke campagnes en 
aandachtspunten – aanpassing behoeft. 
In het plan van aanpak voor de komende 
jaarwisseling wordt uitgebreider ingegaan op 
de landelijke discussie rondom het afsteken 
van vuurwerk. Daarbij komen o.a. de 
onderwerpen aan de orde zoals die zijn 
besproken in de commissie Algemene Zaken 
in oktober 2018 n.a.v. de resultaten van de 
vuurwerkenquête die in september 2018 is 
uitgezet onder de inwoners van onze 
gemeente om de mening te horen over het 
vuurwerkbeleid. 
Gelet op het feit dat de inwoners – en de 
commissieleden AZ - erg verdeeld zijn over 
het al dan niet instellen van een algeheel 
vuurwerkverbod, heeft de commissie 
Algemene Zaken in oktober 2018 voorgesteld 
het vuurwerkbeleid vooralsnog te laten zoals 
het nu is. Maar om wel de landelijke 
ontwikkelingen te blijven volgen en te kijken 
naar ervaringen in andere gemeenten. 
Dit heeft geleid tot het niet aanwijzen van de 
hele gemeente als vuurwerkvrije zone maar 
uiteindelijk ook niet om delen van de 
gemeente daartoe aan te wijzen (vanwege 
handhavingsmogelijkheden) en geen centrale 
vuurwerkshow te organiseren. 
Jaarlijks wordt geëvalueerd over hoe de 
jaarwisseling is verlopen en of de 
voorgestelde maatregelen effect hebben 
gehad. Deze evaluatie wordt aan het college 
en de gemeenteraad ter kennisgeving 

Het college besluit akkoord te gaan met 
bijgevoegd plan van aanpak beperking 
overlast en schade rondom de jaarwisseling 
2019 – 2020. 
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voorgelegd. 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-056620 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 3 
december 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2019-056620 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering 3 december 2019 

 

   

 Sluiting  

   

 
 
 


