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2019-056620 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 3 december 2019 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

   

2019-045404 
RU/frrave 

Groenbeleidsplan 2014 - 2024, modules 
Inrichting, Bomenbeheer, Groenbeheer en 
Bescherming 
 
Het huidige groenbeleidsplan is reeds deels 
aangepast. Het nieuwe (modulaire) 
Groenbeleidsplan 2014 – 2024 is al 
vastgesteld voor de modules Kaders, 
Structuren en Overlast. Deze modules worden 
in de praktijk reeds gebruikt. De nog 
ontbrekende modules, Inrichting, 
Bomenbeheer, Groenbeheer en Bescherming 
zijn hierbij opgenomen.  

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met de modules 

Inrichting, Bomenbeheer, Groenbeheer 
en Bescherming; 

2 De modules vrijgeven voor inspraak.  

   

2019-045404 
RU/frrave 

Herziening bomenverordening 
 
Op 1 september 2014 heeft de raad de 
Bomenverordening 2014 vastgesteld. Na vier 
jaar heeft een evaluatie plaatsgevonden 
waaruit naar voren kwam dat het wenselijk is 
de verordening op punten aan te passen. Ook 
het gemeentelijk herplantfonds bestaat 
inmiddels vijf jaar. Om het fonds beter te laten 
aansluiten op ons groenbeleid stellen we ook 
hier een wijziging voor. 
In de commissie Ruimte van 10 september 
2018 is reeds een voorstel voorgelegd 
geweest. In de nu voorgelegde 
Bomenverordening 2019 is de in de Memorie 
van toelichting , MvT GM2018-018364, 
genoemde aanpassing verwerkt. Daarnaast 
zijn enkele data aangepast zodat de 
voorgelegde verordening weer up to date is. 
In de betreffende  commissie Ruimte van 10 
september is tevens afgesproken dat de 
Bomenverordening weer opnieuw aan de raad 
zal worden aangeboden ter besluitvorming. 
Echter is ook toegezegd dat de module 
Bescherming daarbij aan de commissie wordt 
verstrekt ter informatie. In een separaat 
collegevoorstel wordt de module Bescherming 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het bijgevoegde 

raadsvoorstel inzake de 
Bomenverordening Geldrop-Mierlo 2019; 

2 Dit raadsvoorstel inclusief bijlagen door 
te leiden aan de raad; 

3 De module Bescherming aan de raad ter 
informatie voor te leggen. 
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aan u voorgelegd, waardoor het nu pas 
mogelijk wordt de Bomenverordening aan de 
raad voor te leggen.  

   

2019-056602 
RU/jazand 

Vaststelling Handreiking toepassing PFAS 
houdende grond en baggerspecie Noord-
Brabant 
 
PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een 
bodemprobleem geworden nadat er door de 
media in de zomer aandacht is gegeven aan 
het vervuilde afval van chemische bedrijven. 
PFAS behoren tot de zeer zorgwekkende 
stoffen waardoor veel bouwprojecten zijn stil 
gelegd omdat deze stoffen werden 
aangetroffen in de bodem en bagger. Het 
RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu heeft in opdracht van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat vervolgens 
risicogrenzen berekend voor deze stoffen. 
Bovendien heeft het ministerie voor 
hergebruik van grond op schone bodem een 
achtergrondwaarde voor PFAS vastgesteld 
die gelijk is aan de detectiegrens. De 
risicogrenzen en hergebruiksnorm zijn op 8 
juli 2019 vastgelegd in het "tijdelijk 
handelingskader voor hergebruik van PFAS-
houdende grond en baggerspecie". Deze 
normen waren dermate laag dat er geen 
grondverzet meer kon plaatsvinden. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de ‘Handreiking 

toepassing PFAS houdende grond en 
baggerspecie Noord-Brabant’; 

2 In te stemmen met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

   

2019-054776 
MO/lokraa 

Monitor Jongeren in een kwetsbare positie 
(JIKP) 
 
Jongeren in een kwetsbare positie dreigen uit 
beeld te raken na het verlaten van het 
onderwijs. Het betreft leerlingen van het vmbo 
basis, leerlingen van het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs en Praktijkonderwijs en Entree-
leerlingen. Deze jongeren stromen uit naar 
vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding of 
komen thuis te zitten. Het registreren en 
monitoren van deze jongeren betreft een 
wettelijke RMC-taak. 
De gemeente Eindhoven heeft als 
centrumgemeente haar regierol opgepakt. In 
overleg met ketenpartners in voortgezet 
onderwijs, mbo, Regionaal Werkbedrijf en 
andere gemeenten is gekozen voor een 
gezamenlijk registratie- en 
monitoringsysteem, genaamd: Intergrip, als 
basis voor de sluitende aanpak in de regio. 
De laatste stap om met daadwerkelijke 
registratie te kunnen starten is het zorgvuldig 
borgen van de privacy van betrokkenen, juist 
omdat het gaat om kwetsbare inwoners, 
gevoelige informatie en uitwisseling tussen 
meerdere ketenpartners. Het uitvoeren van 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het Convenant 

Samenwerking Monitor Jongeren in een 
kwetsbare positie (JIKP) en daarmee: 
- in te stemmen met de ingebruikname 
van deze Monitor; 
- garant te staan voor een Sluitende 
Aanpak voor de Jongeren in een 
Kwetsbare positie (definitie ministerie 
van OCW) uit de gemeente Geldrop-
Mierlo; 
- de privacyrechten van betrokkenen te 
borgen. 

2 In te stemmen met de 
verwerkersovereenkomst Intergrip. 
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een risico-analyse op de gegevensverwerking 
heeft duidelijk gemaakt dat een convenant 
daarvoor noodzakelijk is. Daarnaast dient er 
ook een verwerkersovereenkomst Intergrip 
gesloten te worden.  

   

2019-055056 
MO/lenoyo 

Gebundelde uitkering 2019, Analyse en 
maatregelen 
 
Voor de uitvoering van de Participatiewet 
ontvangt Geldrop-Mierlo een rijksbijdrage, het 
BUIG budget. Wanneer dit budget niet 
toereikend is, kan (wanneer het tekort groter 
is dan de eigenrisicodrempel (voorwaarden 
worden in bijgaande notitie opgesomd) een 
beroep gedaan worden op de zogenaamde 
“Vangnetregeling”; een aanvullende 
Rijksuitkering. In 2017 was dit het geval, in 
2019 naar alle waarschijnlijkheid opnieuw. 
Voorafgaand aan een aanvraag 
Vangnetregeling moet een analyse van 
mogelijke oorzaken en daarop gebaseerde 
maatregelen gepresenteerd worden. Hoewel 
besluitvorming over het daadwerkelijk 
indienen van een aanvraag vangnetregeling 
pas in 2019, met de vaststelling van de 
rekening 2019, plaatsvindt, is het vaststellen 
van bijgaande notitie een voorwaarde in het 
proces om tot een dergelijke aanvraag te 
kunnen komen. Bijgaande notitie 'Gebundelde 
Uitkering 2019’ bevat de analyse en de 
maatregelen. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de notitie 

‘Gebundelde Uitkering 2019’ waarin een 
overzicht is opgenomen van de 
maatregelen die zijn of worden genomen 
om tot een mogelijke tekortreductie te 
komen van de BUIG-uitgaven. 

2 De notitie ‘Gebundelde Uitkering 2019’ 
ter kennisneming (middels een RIB) aan 
de gemeenteraad te sturen. 

   

2019-029498 
OS/magofe 

Beslissing op bezwaar - 
subsidievaststelling GMC 
 
Bij besluit van 3 juni 2019 heeft het college de 
subsidie aan Koninklijke Harmonie Geldrops 
Muziekcorps (GMC) overeenkomstig het 
subsidieverleningsbesluit van 31 januari 2017 
vastgesteld. Tegen dit besluit heeft GMC 
bezwaar gemaakt. Deze adviesnota ziet op de 
te nemen beslissing op het bezwaar.  

Het college besluit het bezwaar ongegrond 
te verklaren en het bestreden besluit in stand 
te laten conform bijgevoegd conceptbesluit.  

   

2019-057044 
OS/bebrug 

Actualisatie aanwijzingsbesluit 
toezichthouders afdeling Ondersteuning 
als bedoeld in artikel 511 Algemene wet 
bestuursrecht 
 
Getoetst is of de aanwijzingsbesluiten van de 
toezichthouders van de afdeling 
Ondersteuning nog actueel zijn. Vastgesteld 
is dat de nieuwe toezichthouder Openbare 
ruimte aangewezen dient te worden en de 
aanwijzingen van een eerder benoemde 
toezichthouder ingetrokken dienen te worden, 
wegens beëindiging dienstverband. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het 

aanwijzingsbesluit. 
2 Het aanwijzingsbesluit overeenkomstig 

de Awb te publiceren. 
3 Een legitimatiebewijs te verstrekken aan 

de toezichthouder in overeenstemming 
met de regeling model legitimatiebewijs 
toezichthouders Awb. 
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2019-057425 
OS/jamans 

Actieplan aanpak ondermijning 2020 – 
2021 

Halverwege 2016 is het eerste actieplan 
aanpak georganiseerde criminaliteit 
opgesteld. 

In voorliggende notitie “Aanpakken die 
ondermijning! Terugblik + actieplan 2020 – 
2021” wordt allereerst teruggeblikt op de vele 
acties die in de afgelopen jaren zijn 
uitgevoerd. 

Die acties waren gericht op het versterken 
van de bestuurlijke weerbaarheid in 5 
stappen: vergroten van de (bestuurlijke) 
bewustwording, veilige werkomgeving, 
bestuurlijke informatiepositie, thematisch 
werken en organisatorische borging. 

Er is veel gedaan en bereikt en er wordt veel 
samengewerkt. De slogan “de georganiseerde 
criminaliteit is georganiseerd, nu wij als 
overheid nog” is inmiddels veranderd in “één 
georganiseerde overheid tegen 
georganiseerde criminaliteit”. 

Maar we zijn er nog lang niet. De nieuwe 
actiematrix die is opgesteld voor de komende 
jaren richt zich vooral op de volgende 
thema’s: - Vergroten van de bestuurlijke, 
ambtelijke en maatschappelijke weerbaarheid 
- Versterken van de bestuurlijke 
informatiepositie (VIP) - Verbeteren van de 
bestuurlijke slagkracht met betrekking tot 
ondermijning door optimaal gebruik te maken 
van het bestuursrechtelijk instrumentarium 
(opwerpen barrières) en door bijdrage te 
leveren aan de samenwerking. 

Het college neemt het Actieplan aanpak 
ondermijning 2020 – 2021 ter kennisgeving 
aan. 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-057425 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 10 
december 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2019-057425 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in overleg 
B&W d.d. 10 december 2019 

 

   

 Sluiting  

   

 
 
 


