
BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

  Aanwezig: de heer B.H.M. Link, burgemeester, de heer M. Jeucken, wethouder, de heer H. van de Laar, 
wethouder, de heer R. van Otterdijk, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, 
gemeentesecretaris

  Afwezig: de heer P. Looijmans, wethouder

  Datum: 4 december 2018

2018-040438
OS/anfran

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W d.d. 27 november 2018

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld

2018-031932
RU/jowaar

Aanvraag subsidie Stichting 
Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo (SHGM) 
2019-2022

Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo 
(hierna de SHGM) heeft een aanvraag om 
subsidie ingediend voor de jaren 2019-2023. 
SHGM is opgericht op 19 maart 2007 en 
ontvangt sinds haar oprichting jaarlijks een 
subsidiebedrag van de gemeente. SHGM is een 
overkoepelende huurdersorganisatie van alle ter 
plaatse opererende woningcorporaties en 
particuliere huurders. 

Het college besluit:

1 SHGM jaarlijks subsidie te 
verstrekken voor het behartigen van 
de belangen van huurders voor een 
periode van vier jaar;

2 De hoogte van de subsidie vast te 
stellen op  € 1.730,00 per jaar. 

2018-039766
RU/roelem

Beheerplan onderhoud wegen 2019-2022

Het voorlopige beheerplan onderhoud wegen 
2019-2022 heeft van 24 oktober tot en met 21 
november 2018 voor iedereen ter inzage 
gelegen. Aangezien er geen enkele reactie is 
binnengekomen is er geen reden om het plan te 
wijzigen. Vaststelling van het definitieve plan is 
voorbehouden aan de raad. 

Het college besluit het Beheerplan Wegen
2019-2022 ter vaststelling door te leiden 
naar de raad.

2018-042301
RU/rikrie

Convenant dierenopvang

Op grond van het Burgerlijk Wetboek zijn de 
gemeenten verplicht zorg te dragen voor de
opvang van alle zwerfdieren. Omdat het als 
individuele gemeente praktisch onmogelijk
is deze dieren zelf in bewaring en verzorging te 
nemen, hadden 17 regio-gemeenten ieder 
individueel hiervoor een overeenkomst 
afgesloten met de Dierenbescherming. De 
huidige opvanglocatie is eigendom van de 
Dierenbescherming en voldoet al jaren niet aan 
de huidige eisen en kan ook niet worden 
gemoderniseerd. Dit heeft geresulteerd in een 
door een bestuurlijke werkgroep opgesteld 
convenant. Dit is de basis voor het realiseren 
van een nieuw regionaal opvangcentrum dat in 
en door de gemeente Eindhoven zal worden 
gebouwd.
Het doel van de in het convenant vastgestelde 
samenwerking is om na 1 januari 2020 te komen
tot een gezamenlijke kwalitatieve oplossing voor 

Het college besluit:

1. in te stemmen met het convenant 
samenwerking opvangcentrum 
zwerfdieren, en

2. In te stemmen met de businesscase 
Regionaal Convenant Regionale 
Opvang Zwerfdieren, scenario 6a. 
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de uitvoering van wettelijke en bovenwettelijke 
taken van de opvang van zwerfdieren. Door het 
in eigen beheer te houden van een nieuw 
opvangcentrum kan de dienstverlening worden 
aanbesteed. Verwacht wordt dat hierdoor 
marktwerking ontstaat en een kostenbesparende
lange termijn oplossing gerealiseerd wordt. 

2018-028288
RU/westru

Zestiende wijziging Mandaatregister

Op 17 juli 2018 is de vijftiende wijziging van het 
Mandaatregister vastgesteld. Voor de uitvoering 
van de Wet basisregistratie adressen en 
gebouwen (BAG) en Wet basisregistratie 
grootschalige topografie (BGT) is het wenselijk 
dat de taken en bevoegdheden hieruit 
voortvloeiend door de ambtelijke organisatie 
worden uitgevoerd. Door de wijziging van de Wet
BAG per 1 juli 2018 jl. is het wenselijk dat het 
mandaatregister voor het beleggen van deze 
taken en bevoegdheden wordt geactualiseerd. 
Het beleggen van gemandateerde taken en 
bevoegdheden voor het beheer van de BGT 
wordt voor de eerste keer in het mandaatregister
opgenomen.

Het college besluit:

1. In te stemmen met de zestiende 
wijziging van het Mandaatregister.

2. In te stemmen met de 
procesbeschrijvingen van BAG en 
BGT.

2017-038371
RU/majeuk

Vaststellen aangepaste Projectopdracht en 
Plan van Aanpak Wijkontwikkelingsplan 
Braakhuizen-Zuid

Na een kritische evaluatie met de Stout Groep is 
een Plan van Aanpak opgesteld met duidelijke 
afspraken voor het vervolg van het project. Dit 
PvA is door uw college op 13 november jl. 
vastgesteld. Twee dagen later heeft echter een 
situatie plaatsgevonden, waardoor u 
genoodzaakt was de samenwerking met de 
Stout Groep per direct stop te zetten.
Dit heeft consequenties voor het ingezette 
traject. Besloten is om de projectleiding niet aan 
een nieuwe externe over te dragen, maar binnen
de gemeentelijke organisatie op te vangen. In de
Commissie Samenleving (20 november) is een 
toelichting gegeven op uw besluit en de wijze 
waarop het proces wordt voortgezet. De leden 
van de commissie konden instemmen met de 
voorgestelde route.
Door het wegvallen van de Stout Groep is de 
projectleiding en –organisatie gewijzigd. Het 
Plan van Aanpak en de Projectopdracht zijn 
hierop aangepast. Voor het overige zijn er geen 
wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie 
en is dit stuk u al bekend. 

Het college besluit het aangepaste Plan 
van Aanpak Wijkontwikkelingsplan 
Braakhuizen-Zuid – evenals de 
aangepaste Projectopdracht – vast te 
stellen.

2018-040979
MO/hidari

Begroting Veilig Thuis 2019 en 
eindafrekening Jeugdzorg-plus 2017

Het college besluit:

1. In te stemmen met een aandeel van €
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Voor de uitvoering van de wettelijke taken door 
Veilig Thuis moet een bedrag voor 2019 
beschikbaar gesteld worden. Daarnaast wordt de
eindafrekening 2017 van JeugdzorgPlus wordt 
door de gemeente Eindhoven ter kennisname 
voorgelegd en wordt om accordering gevraagd 
voor de aangepaste verdeling van plaatsen bij 
JeugdzorgPlus voor 2018.

196.042,- voor het jaar 2019 t.b.v. het 
regionaal totaal beschikbaar te stellen
budget Veilig Thuis, ten behoeve van 
de uitvoering van het contract Veilig 
Thuis (bijlage 1).

2. Kennis te nemen van de 
eindafrekening JeugdzorgPlus 2017 en 
een bedrag beschikbaar te stellen 
voor de gemeente Eindhoven ter 
grootte van € 389.594,- (bijlage 2).

3. In te stemmen met de aangepaste 
verdeling van de 
JeugdzorgPluscapaciteit en de 
aangepaste bevoorschotting door 
Eindhoven aan de gemeente ‘s-
Hertogenbosch per 1 september 2018
en de verrekening daarvan naar de 
regiogemeenten Zuidoost op te 
nemen in de eindafrekening 2018. 

"Keek op de week"

2018-042572
OS/

Overzicht representatie college vanaf 4 
december 2018

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen.

Sluiting
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