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2017-037714 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 12 december 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-037690 
RU/Rikrie 

Overeenkomst gebruik milieustraat door de Pali Group 
 
De Pali Group (het slachthuis aan het Industriepark) wil een 
omsloten siloruimte bouwen op de grens met de 
milieustraat. Voor de afvoer van (slacht)materialen wil men 
tijdelijk gebruik maken van de milieustraat. Men wil via de 
milieustraat een toegang naar hun perceel. Daarvoor moet 
een gedeelte van het hekwerk verwijderd worden en 
uiteraard ook weer terug geplaatst worden. Cure is bereid 
om, als goede buur, hieraan mee te werken. Omdat de 
gemeente eigenaar is van de milieustraat is de gemeente 
ook partij. De Pali Group mag alleen gebruik maken van de 
milieustraat buiten openingstijden en alle (eventuele) 
schades en kosten komen voor hun rekening. Dat geldt ook 
voor het maken van een nul-meting. 

Het college besluit in te 
stemmen met de drie-partijen 
overeenkomst. 
 
 

   

2017-036221 
RU/Jowaar 

Verlenen subsidie Ondernemersfonds 2018 
 
Stichting Centrummanagement Geldrop en Stichting 
Centrum- en Lintenmanagement Mierlo hebben beiden een 
verzoek ingediend voor subsidie 2018. 

Het college besluit: 
 
1. Stichting Centrum-
management Geldrop subsidie 
te verlenen van € 84.758,50; 
2. Stichting Centrum- en 
Lintenmanagement Mierlo 
subsidie te verlenen van  
€ 33.380,45. 

   

2017-037685 
RU/Roandr 

Vervolgstappen haalbaarheidsplan stadsboerderij 
Gijzenrooi 
 
In juni 2017 is een intentieovereenkomst gesloten tussen 
de gemeente, Brabants Landschap en Stichting Het 
Kempische Heideschaap inzake het uitvoeren van een 
haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden dat de Stichting 
in Gijzenrooi een stadsboerderij gaat exploiteren. Inmiddels 
is deze haalbaarheidsstudie afgerond. Hieruit blijkt dat er 
een renderende exploitatieopzet mogelijk is met schapen, 
koeien en graanteelt, dat samenkomt in een 
‘ontvangstboerderij’ als plek voor ontvangst voor publiek 
(stad-land-ontmoeting). Verder lijkt het mogelijk om via het 
realiseren van een landgoed een nieuw bouwblok toe te 
staan, waar de stadsboerderij een plek kan krijgen. 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de 
conclusies van het bijgevoegde 
haalbaarheidsplan 
stadsboerderij Gijzenrooi en het 
hierin voorgestelde 
gezamenlijke beheermodel, 
waarin de Stichting Het 
Kempische Heideschaap de 
stadsboerderij exploiteert en 
waarbij de gemeente (en het 
Brabants landschap) hun 
gronden voor een 
(pacht)vergoeding beschikbaar 
stellen; 
2. In te stemmen met de 
voorgestelde beheeropzet, 
waarbij Stichting Het Kempische 
Heideschaap het plan verder 
ontwikkelt, inclusief werving van 
deelnemende ondernemers 
en/of investeerders; 



3. In principe in te stemmen met 
de voorgenomen ruimtelijke 
oplossing via het gebruik maken 
van de provinciale 
Landgoederenregeling, waarbij 
de gemeente gronden verkoopt / 
in erfpacht geeft voor realisatie 
van nieuwe natuur en het 
nieuwe bouwperceel; 
4. In te stemmen met de 
voorgenomen potentiële 
bouwbloklocatie in Gijzenrooi 
voor de vestiging van de 
stadsboerderij; 
5. In principe in te stemmen met 
de bijgevoegde 
optieovereenkomst; 
6. Opdracht te geven hierover 
een 
voorontwerpbestemmingsplan te 
laten opstellen, waarbij de 
kosten gedeeltelijk voor 
rekening van Brabants 
Landschap en Stichting Het 
Kempische Heideschaap zullen 
komen. 

   

2017-037707 
RU/Phwout 

Herinrichting Heuvel 
 
In het activiteitenplan is de herinrichting van de Heuvel 
opgenomen. Wij hebben eerder dit jaar de uitgangspunten 
en randvoorwaarden, als verwoord in de Centrumvisie, 
besproken met de ondernemers. De reacties zijn zoveel 
mogelijk verwerkt in het nu voorliggende voorlopig ontwerp. 
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in twee varianten welke 
nu zo ver zijn uitgewerkt dat deze de formele 
inspraakprocedure kunnen doorlopen. Het is nu nog niet 
noodzakelijk om een voorkeur uit te spreken voor één van 
deze varianten. Na de inspraak doen wij een nieuw 
voorstel zodat het college het definitieve ontwerp formeel 
kan vaststellen. Uitvoering van de herinrichting is voorzien 
in het najaar van 2018. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
voorlopig ontwerp voor de 
herinrichting van de Heuvel, 
conform de varianten 
1 en 2, d.d. 08-12-2017; 
2. De inspraakprocedure te 
starten voor beide varianten 
voor de beoogde herinrichting; 
3. De gemeenteraad te 
informeren met een 
raadsinformatiebrief over de 
stand van zaken met 
betrekking tot de beoogde 
herinrichting. 

   

2017-037110 
MO/Gekamm 

Moment van aanvragen Bijzondere Bijstand 
 
Minima in de gemeente Geldrop-Mierlo kunnen tot 12 
maanden na het opkomen van de kosten een aanvraag 
indienen voor bijzondere bijstand. Deze termijn willen wij 
inkorten tot een periode van 3 maanden. 
 

Het college besluit: 
 
1. Voorlopig in te stemmen met 
het inkorten van de termijn 
tussen het indienen van een 
aanvraag voor bijzondere 
bijstand en het opkomen van de 
kosten. 
2. Deze termijn te stellen op 
maximaal zes maanden. 
3. Dit voorstel ter advisering 
voor te leggen aan het Cliënten 
Platform Minima (CPM). 
4. Na advisering van het CPM 
over te gaan tot definitieve 
besluitvorming. 

   

2017-037134 
MO/Gekamm 

Regeling Welzijnsactiviteiten Geldrop-Mierlo 2018 
 
Op 10 juli 2017 heeft de raad ingestemd met de Kadernota 
doorontwikkeling armoedebeleid. Tijdens de 
raadsbehandeling heeft de raad het besluit genomen dat de 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
verhogen van de bijdrage voor 
welzijnsactiviteiten tot € 200,- 



bijdrage voor welzijnsactiviteiten wordt verhoogd naar         
€ 200,- per persoon per jaar. Daarom is de regeling voor 
welzijnsactiviteiten gewijzigd. 

 
 

per persoon per jaar. 
2. In te stemmen met de 
"Regeling Welzijnsactiviteiten 
Geldrop-Mierlo 2018." 
3. Deze regeling in te laten gaan 
met ingang van 1 januari 2018. 
4. Ten behoeve van de 
uitvoering van deze regeling een 
budget beschikbaar te stellen 
van € 60.185,20 per jaar. 
5. Dit budget vanuit de middelen 
bijzondere bijstand toe te 
voegen aan de WMO middelen. 

   

2017-037159 
MO/Gekamm 

Afschaffen normbedragen inrichtingskosten 
 
Binnen het minimabeleid van de gemeente Geldrop-Mierlo 
kennen wij een regeling voor inrichtingskosten. In 
bijzondere situaties kan de gemeente een lening 
verstrekken voor de aanschaf van een woninginrichting. 
Hierbij werd altijd gewerkt met vaste normbedragen.. 

Het college besluit: 
 
1. Voorlopig in te stemmen met 
het afschaffen van de norm-
bedragen voor inrichtingskosten 
2. Dit voorstel ter advisering 
voor te leggen aan het CPM. 
3. Na advisering door het CPM 
een definitief besluit te nemen. 

   

2017-037479 
MO/Hidari 

Contracten Veilig Thuis, Spoedeisende Zorg en 
Jeugdbescherming/Jeugdreclassering 2018 
 

De drie contracten, Veilig Thuis (VT), Spoedeisende zorg 

(SEZ), en Jeugdbescherming/Jeugdreclassering (JB/JR), 

moeten worden geactualiseerd voor 2018. Voor SEZ 

geldt dat het huidige contract afloopt per 1 januari 2018. Voor 

Veilig Thuis en JB/JR geldt dat er wijzigingen van toepassing 

zijn op de lopende contracten. Toegelicht wordt welke 

aanvullende/gewijzigde afspraken we hierin willen maken voor 

2018. Met het afsluiten van het addendum en het contract 

wordt op regionaal niveau, met de  noodzakelijke wijzigingen 

voor 2018, uitvoering gegeven aan de inkoop van Veilig Thuis, 

Spoedeisende Zorg en 

Jeugdbescherming/Jeugdreclassering. 
 
 

Het college besluit: 
 
1. Veilig Thuis 
1 .1 Kennis te nemen van het 
addendum als toevoeging aan 
het huidige contract (bijlage 1). 
1 .2 In te stemmen met het 
beschikbaar stellen van een 
budget € 163.508,- voor 2018 
ten behoeve van de uitvoering 
van het contract Veilig Thuis 
gelijk aan het contractbedrag 
2017. 
1 .3 In te stemmen met het 
beschikbaar stellen van een 
incidenteel bedrag ter hoogte 
van € 18.022,- voor 2018 ten 
behoeve van de uitvoering van 
de wettelijke taken. 
1.4 In te stemmen met het 
beschikbaar stellen van een 
incidenteel bedrag ten hoogte 
van € 9.654,- voor 2018 ten 
behoeve van de uitrol van de in 
Helmond gedraaide pilot. 
2. SEZ 
2.1 Kennis te nemen van het 
nieuwe contract SEZ voor de 
periode van I januari 2018 tot en 
met 31 december 2020 (bijlage 
3). In te stemmen met het 
beschikbaar stellen van een 
budget van € 17.718,- voor 2018 
gelijk aan het contractbedrag 
2017 . 
3 JB/JR 
3.1 Kennis te nemen van de 
verlengde bevoorschottings-
periode van 1 januari 20l8 tot 
uiterlijk I juli 2018. 
3.2 In te stemmen met het 
beschikbaar stellen van een 



budget van €236.478,- ten 
behoeve van de bevoorschotting 
voor de eerste helft van 2018. 

   

2017-037699 
MO/Pewilm 

Ongevraagd advies van de Wmo-raad in het kader van 
het VN-verdrag voor de rechten van personen met een 
beperking 
 
De Wmo-raad is een adviesraad die gevraagd en ongevraagd 

advies kan geven aan het college. Ze hebben nu een 
ongevraagd advies ingediend betreffende het VN-verdrag 
voor de rechten van personen met een beperking. 

Het college besluit: 
 
1. Het ongevraagd advies van 
de Wmo-raad ter kennisgeving 
aan te nemen; 
2. De vraag in het ongevraagd 
advies van de Wmo-raad niet op 
te nemen in onze 
formats 'Adviesnota' en 
'Raadsvoorstel'. 

   

2017-037359 
MO/Niraai 

Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage 2018 
 
Het Rijk stelde aan gemeenten voor de jaren 2015 en 2016 

een huishoudelijke hulp toelage (HHT) 

beschikbaar voor het stimuleren van de vraag naar 

huishoudelijke ondersteuning (HO), om zoveel 

mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden voor de 

sector. Deze regeling valt binnen de 

kaders van de Wmo 2015. Omdat de HHT regeling vanuit het 

rijk vervallen is, wordt een voorstel 

gedaan voor het jaar 2018. Vanaf 2017 zijn deze middelen 

toegevoegd aan het macrobudget voor de 

Wmo 2015. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 
regeling Huishoudelijke Hulp 
Toelage 2018; 
2. De kosten te dekken uit de 
reguliere middelen 
Huishoudelijke Hulp. 
 
 

   

2017-036424 
OS/Hekeij 

Instructie gemeentesecretaris gemeente Geldrop-Mierlo 
 
Om te bereiken dat het college zich uitdrukkelijk over de 
positie van de secretaris buigt, is in het tweede lid van 
artikel 103 Gemeentewet imperatief voorgeschreven dat het 
college in een instructie nadere regels vaststelt over de 
taak en de bevoegdheden van de secretaris. Met de 
vaststelling van deze instructie wordt aan deze wettelijke 
verplichting voldaan. 

Het college besluit in te 
stemmen met de Instructie 
gemeentesecretaris gemeente 
Geldrop-Mierlo. 
 
Benoeming loco-secretaris. 
1. Jan van Vroenhoven 
2. Krista van Melick 
3. Barbara Savelsberg 
4. John Bastiaans 
5. Marion van Sante. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 19 december 2017. 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


