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2019-057425 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 10 december 2019 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2019-010848 
RU/clterl 

Beeldkwaliteitplan Luchen deelgebied 3a 
 
Voor ieder deelgebied in Luchen zijn 
beeldkwaliteitsplannen opgesteld om de 
ruimtelijke kwaliteit van de architectuur en de 
openbare ruimte van Luchen te beschrijven. De 
ligging in het plangebied geeft onderscheid in de 
verschillende deelgebieden. Het voorliggend 
beeldkwaliteitsplan beschrijft de architectuur en 
de openbare ruimte ten westen van de 
Burgemeester Termeerstraat, ook wel deelgebied 
3a genoemd. De waardevolle landschappelijke 
elementen in dit plandeel vormen de basis van 
het plan: het casco. De architectuur reageert op 
deze landschapselementen en vertaalt zich in een 
landelijke architectuur met een moderne ‘touch’. 
Met het beeldkwaliteitsplan willen we een 
kwalitatief hoogwaardige uitwerking van 
deelgebied 3a van de wijk Luchen realiseren en in 
de toekomst waarborgen. Ook vormt het 
beeldkwaliteitsplan een toetsingskader voor de 
omgevingsvergunningen. 

Het college besluit in te stemmen met het 
raadsvoorstel. 

   

2019-050014 
RU/inleer 

Flankerende afspraken en regels 
urgentieregeling Stedelijk Gebied Eindhoven 
 
In het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) kennen 
we sinds 1 januari 2016 een urgentieregeling. Er 
is een geactualiseerde Huisvestingsverordening 
2020 – 2023 opgesteld, welke door de negen 
gemeenteraden nog voor het eind van dit jaar zal 
worden behandeld. 
Naast de daadwerkelijke verordening is 
flankerende regelgeving in de vorm van een 
mandaatregeling en –lijst en een reglement van 
orde voor de urgentiecommissie opgesteld. 
Daarnaast zijn door de SGE-gemeenten en de 
daarin werkzame woningcorporaties 
uitvoeringsafspraken gemaakt in een 
samenwerkingsovereenkomst Ook deze 
documenten zijn geactualiseerd en liggen thans 
voor besluitvorming door het college voor.  

Het college besluit: 
  
1 Tot het aangaan van de 

samenwerkingsovereenkomst 
“Uitvoering urgentie” overeenkomstig 
het concept; 

2 In te stemmen met het Reglement van 
Orde Urgentiecommissie Stedelijk 
Gebied Eindhoven 

3 In te stemmen met de mandaatregeling 
“Uitvoering Huisvestingsverordening 
gemeente Geldrop-Mierlo 2020-2023”; 

4 In te stemmen met de mandaatlijst 
“Uitvoering Huisvestingsverordening 
gemeente Geldrop-Mierlo 2020-2023”; 
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2019-046746 
RU/frrave 

Procesvoorstel onderzoek toekomst SCC 
Hofdael 
 
In de commissie Samenleving van 3 september 
2019 is een raadsvoorstel voorgelegd waarin 
gevraagd wordt om een bijdrage in de aanpassing 
van de Rabozaal en een aanzuivering van de 
exploitatiekosten 2019. In de betreffende 
vergadering is door de coalitie een voorstel 
gedaan om eerst te onderzoeken wat de 
gemeente wil bereiken met Hofdael cq wat onze 
visie is op de toekomst van het sociaal cultureel 
centrum Hofdael. In afwachting van dit onderzoek 
is het raadsvoorstel niet doorgeleid naar de 
raadsvergadering om hierover een besluit te 
nemen. Vervolgens is door de coalitie op 23 
oktober 2019 een informatieve avond 
georganiseerd waarin een presentatie is 
gehouden naar het voorbeeld van Kerkrade. In 
deze bijeenkomst zijn gedachten en ideeën bij de 
aanwezigen opgehaald op basis van een aantal 
thema’s. Nu staan we voor het verder uitwerken 
van de opgehaalde informatie en een gedegen 
onderzoek naar de mogelijkheden van de 
toekomstige situatie van SCC Hofdael. 
  
Het procesvoorstel dient om dit onderzoek te 
plannen en zo veel mogelijk stakeholders daarbij 
te betrekken. Dit vraagstuk vraagt externe 
inhoudelijke deskundigheid die niet binnen de 
organisatie beschikbaar is. De kosten hiervoor 
ramen we op 25 weken * 20 uur * € 100 = € 
50.000,00 en kan worden gedekt uit de post 
onvoorzien en stelposten (fcl 6080001, ecl 
38000U, niet in te delen uitgaven. Deze kosten 
zullen middels een begrotingswijziging moeten 
worden verwerkt. 

Het college besluit: 
 
1 Voorgenomen besluit tot het 

instemmen met het procesvoorstel 
2 Onderwerp bespreken tijdens thema-

avond met de gemeenteraad. Dit om 
gevoelens gemeenteraad op te halen. 

3 De kosten voor externe deskundigheid, 
geraamd op € 50.000,00, middels een 
begrotingswijzing te verwerken. 

4 Na bespreking tijdens thema-avond 
procesvoorstel agenderen voor 
definitieve vaststelling. 

  

   

2019-057723 
RU/ieover 

BLIQ-rapportage verkeersveiligheid 2015-2018 
+ 1e helft 2019 
 
Wij stellen voor de gemeenteraad te informeren 
over de meest recente verkeersveiligheidscijfers 
voor onze gemeente middels de BLIQ 
Verkeersveiligheidsrapportage. Deze rapportage 
is in opdracht van de Metropoolregio Eindhoven 
voor alle gemeenten in de regio opgesteld. Deze 
rapportagemogelijkheid is binnen het PoHo 
Mobiliteit van de Metropoolregio Eindhoven 
omarmt. Het geeft inzicht in het verloop van de 
verkeersveiligheid over de periode 2015 tot en 
met 2018 en de eerste helft van 2019. 
Bijgevoegde rapportage geeft specifiek de situatie 
in Geldrop-Mierlo weer op basis van 
verkeersongevallenregistratie en snelheidsdata. 

Het college besluit de gemeenteraad 
kennis laten nemen van de gemeentelijke 
BLIQ-rapportage ten behoeve van de 
verkeersveiligheid over de jaren 2015-2018 
en de eerste helft 2019. 
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2019-055215 
MO/hiende 

Subsidieaanvraag Stichting Kersenoogstfeest 
voor het organiseren van Kersenoogstfeest 
Mierlo (2-jaarlijks evenement) 
 
Stichting Kersenoogstfeest organiseert één keer 
per twee jaar het Kersenoogstfeest in Mierlo. De 
eerstvolgende editie vindt in 2020 plaats. 
Voorheen organiseerde Vereniging de Kersepit dit 
feest, maar door de omvang van de organisatie is 
een aparte stichting opgericht die zich enkel richt 
op het Kersenoogstfeest. 

Het college besluit: 
  
1 De subsidieaanvraag toe te kennen en 

in het jaar 2020 € 7.140,-- te verlenen. 
2 Dit bedrag ten laste te brengen van de 

post Culturele Verenigingen 
(FCL6530005/ECL43800). 

   

2019-057021 
MO/niraai 

Bestuurlijke afspraken Beschermd Wonen 
 
Voor Maatschappelijke Opvang (MO) en 
Beschermd Wonen (BW) wordt nog gewerkt met 
een centrumgemeente, voor onze regio is dit 
gemeente Eindhoven. Deze adviesnota bevat de 
(vernieuwde) bestuurlijke afspraken MO en BW 
voor de regio Eindhoven en het bijbehorende 
mandaat aan de gemeente Eindhoven. Het doel 
hiervan is  het borgen van een uniforme regionale 
aanpak en samenwerking op hoofdlijnen en 
uitvoering op het gebied van de maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de bestuurlijke 

afspraken Maatschappelijke Opvang 
en Beschermd Wonen. 

2 In te stemmen met het ondertekenen 
van bijbehorend mandaat voor 
Maatschappelijke Opvang en 
Beschermd Wonen aan de gemeente 
Eindhoven. 

   

2019-057047 
MO/lokraa 

Verlenging inzet projectmedewerker 
voorschoolse educatie 2020 
 
Op 12 februari 2019 heeft uw college ingestemd 
met de inhuur van een tijdelijk projectmedewerker 
voorschoolse educatie. Deze persoon is vanaf 
medio mei 2019 gestart. Het detacheringscontract 
loopt eind dit jaar af. Destijds is gekozen voor een 
tijdelijke inzet van de projectmedewerker 
voorschoolse educatie, omdat naar aanleiding 
van werksessies eind 2018 met de kindercentra 
bleek dat zij hulp nodig hadden in de praktische 
ondersteuning bij het verzorgen van een passend 
aanbod voor kinderen met een zwaardere 
ondersteuningsbehoefte. Naast deze tijdelijke 
extra inzet is er een onderzoek uitgevoerd door 
BCO naar de aard en omvang van de 
geconstateerde problematiek: de zwaardere 
ondersteuningsbehoefte van peuters. Op basis 
van het BCO rapport blijkt dat er nog veel 
verbeterd kan worden wat betreft de 
zorgcomponent van de voorschoolse educatie. 
Hier zien wij in 2020 een taak weggelegd voor de 
projectmedewerker voorschoolse educatie.  

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het voorstel voor 

verlenging van de opdracht 
projectmedewerker voorschoolse 
educatie voor de periode van één jaar 
(2020) voor 24 uur per week 
(bijgevoegd). 

2 De verwachte kosten à € 75.000,00 
voor de inhuur van een tijdelijk 
projectmedewerker voorschoolse 
educatie te dekken uit het budget 
Voorschoolse educatie (FCL 
6430004).  

   

2019-056649 
MO/hiende 

Subsidieaanvraag Canta Classica 
 
Canta Classica is een gemengd seniorenkoor in 
Mierlo. Het repertoire bestaat uit licht klassieke 
muziek. Per jaar organiseren ze verschillende 
concerten, waarbij ze verschillende koren binnen 

Het college besluit: 
  
1 De subsidieaanvraag toe te kennen en 

in het jaar 2020 € 2.205,-- te verlenen. 
2 Dit bedrag ten laste te brengen van de 

post Culturele Verenigingen 
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en buiten de gemeente Geldrop-Mierlo 
uitnodigen. 

(FCL6530005/ECL43800). 

   

2019-039118 
MO/lokraa 

Procesverloop, aanpassingen en 
vervolgstappen van de subsidietender 
ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie 
2020-2023 
 
Op 26 augustus 2019 heeft uw college ingestemd 
met het uitvraagdocument van de subsidietender 
ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie 2020-
2023. Via deze informatienota wordt u 
geïnformeerd over: de belangrijkste 
processtappen; de aanpassingen van de 
subsidietender en het vervolg van de 
subsidietender.    

Het college neemt de informatienota m.b.t. 
procesverloop, aanpassingen en 
vervolgstappen van de subsidietender 
ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie 
2020-2023 ter kennisgeving aan. 

   

2019-058099 
MO/lenoyo 

Raadsinformatiebrief reactie provincie op 
begroting Senzer 
 
De GR Senzer moet jaarlijks een 
meerjarenbegroting ter goedkeuring voorleggen 
aan de provincie Noord Brabant (toezichthouder). 
Eind oktober 2019 heeft Senzer aan deze 
verplichting voor de periode 2020 – 2023 voldaan. 
De reactie van de provincie is inmiddels bekend: 
de meerjarenbegroting is afgewezen. Senzer 
krijgt een periode van 13 weken (op verzoek te 
verlengen met nogmaals 13 weken) om een 
herstelbegroting in te dienen. Ook stelt de 
provincie Senzer onder preventief toezicht. 
Het opstellen van de meerjarenbegroting 2020 – 
2023 was, met name door de lagere uitkering 
BUIGbudget een moeilijk en intensief proces 
waarbij de 7 GR gemeenten nadrukkelijk 
betrokken waren. De samenwerkende gemeenten 
hebben in onderling overleg de bijgaande RIB 
opgesteld en hebben de wens uitgesproken alle 
gemeenteraden op woensdag 18 december 
gelijktijdig te informeren.   

Het college besluit in te stemmen met het 
informeren van de gemeenteraad door 
middel van het verzenden van bijgaande 
RIB “reactie provincie op begroting 
Senzer”.  
  

   

2019-057823 
FIN/johheu 

Inkoop brandverzekering (definitieve gunning) 
 
Brandverzekering vervalt per 31-12-2019. Op 30-
07-2019 heeft het college besloten om AON te 
mandateren voor de aanbesteding 
Brandverzekering. De aanbesteding is inmiddels 
doorlopen en er is 100% dekking gerealiseerd 
door het selecteren van 5 verzekeraars. 

Het college besluit in te stemmen met de 
definitieve gunning aan de 5 geselecteerde 
verzekeraars, tenzij Corins B.V. bezwaar 
aantekent. Dan mag er niet gegund 
worden. 

   

2019-057875 
FIN/bameur 

Tarieven 2020 werken voor derden 
 
Ter afrekening van werkzaamheden die de 
gemeente uitvoert voor derden is het van belang 
dat het college hiervoor de tarieven vaststelt. Het 
college kan zelf dit besluit nemen omdat het gaat 
om een privaatrechtelijke handeling. Door een 

Het college besluit: 
  
1. Vast te stellen de tarieven 2019 

werken voor derden. 
2. In te stemmen met de grondslag 

waarop de tarieven worden gebaseerd. 
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vaststellingsgrondslag te kiezen kunnen de 
tarieven jaarlijks makkelijk en eenduidig opnieuw 
worden bepaald.  

   

2019-057882 
FIN/bameur 

1e wijziging tarieventabel legesverordening 
2020 
 
Aanpassen tarieven reisdocumenten en 
rijbewijzen voor 2019 naar Rijkstarieven. 
Aanpassen tarieven conceptaanvragen 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 

Het college besluit tot vaststellen van de 
eerste wijziging op de tarieventabel 
Legesverordening 2020. 

   

2019-056991 
OS/anheuv 

verlengen convenant Groen Handhaving 
Noord-Brabant. 
 
In 2017 is het ‘Convenant Groene Handhaving 
Noord-Brabant’ afgesloten voor 2 jaar. Op 9 mei 
2017 heeft uw college besloten (2017-010472) 
toe te treden tot dit convenant. De looptijd van het 
convenant eindigt op 31 oktober 2019. 
Het convenant heeft als doel mogelijk te maken 
dat groene boa’s in domein II ook buiten de 
grenzen van het eigen werkterrein kunnen 
optreden; in het werkgebied van andere 
convenants partners waarmee 
samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. . 
In de zomer van 2019 is het convenant 
geëvalueerd. Het belang van het convenant en de 
samenwerking wordt nog steeds breed 
onderschreven. Partijen willen wel graag naar een 
vereenvoudigde opzet van het convenant, zodat 
het met goede werkafspraken kan worden ingezet 
op meer thema’s die om deze samenwerking 
vragen. 
Om de lopende samenwerking door te kunnen 
laten gaan, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan 
een gewijzigde opzet van het convenant, is een 
tijdelijke verlenging van de bestaande afspraken 
van 1 jaar noodzakelijk. 

Het college besluit tot tijdelijke verlenging 
van het convenant groene handhaving voor 
maximaal één jaar. 

   

2019-057630 
OS/hekeij 

Machtiging en volmacht aangaan 
arbeidsovereenkomsten 
 
Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (Wrna) in werking. Met 
de inwerkingtreding van deze wet wordt de 
eenzijdige aanstelling van de ambtenaar 
vervangen door de in het Burgerlijk Wetboek 
(BW) geregelde tweezijdige 
arbeidsovereenkomst. De bevoegdheid om een 
arbeidsovereenkomst te sluiten ligt op grond van 
artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet bij het 
college van burgemeester en wethouders. Op 
grond van artikel 171 lid 1 Gemeentewet 
vertegenwoordigt de burgemeester de gemeente 
in en buiten rechte. Gelet op vorengenoemde 
komt er in beginsel geen overeenkomst tot stand 

Het college besluit: 
  
1 De gemeentesecretaris te machtigen 

om te besluiten tot het aangaan van 
arbeidsovereenkomsten, waarbij het 
doormachtigen van deze bevoegdheid 
als bedoeld in artikel 10:9 Awb wordt 
uitgesloten. 

2 De burgemeester voor te stellen 
akkoord te gaan met verlenen van een 
volmacht aan de gemeentesecretaris 
om genoemde arbeidsovereenkomsten 
te ondertekenen. 

3 Dit besluit bekend te maken ingevolge 
artikel 3:42 Awb 
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zonder collegebesluit en een 
vertegenwoordigingshandeling (handtekening 
onder de overeenkomst) van de burgemeester. 
  
Het college kan echter de bevoegdheid om te 
besluiten een privaatrechtelijke rechtshandeling 
aan te gaan, op grond van artikel 10:3 Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) mandateren. Ingevolge 
artikel 171 lid 2 Gemeentewet kan de 
burgemeester de vertegenwoordiging aan een 
ander opdragen dan wel volmacht verlenen op 
grond van artikel 3:60 BW juncto artikel 10:12 
Awb.  

   

2019-054854 
OS/magofe 

beslissing op bezwaar 
 
Bij brief van 5 november 2019 (ontvangen 6 
november 2019) is bezwaar aangetekend tegen 
het besluit van 20 september 2019 waarbij 
omgevingsvergunning is verleend voor het 
wijzigen van een garage/berging op het perceel 
Dwarsstraat 18 te Geldrop.  

Het college besluit het bezwaar niet-
ontvankelijk verklaren.  

   

 "Keek op de week"  

   

2019-057807 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 17 
december 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2019-057807 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 17 december 2019 

 

   

 Sluiting  

   

 
 
 


