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2019-057807 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W op 17 
december 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2019-057764 
RU/frrave 

Gebruiksovereenkomst Horecaplein 
 
In het voorjaar van 2009 is de herinrichting van het 
Horecaplein opgeleverd. In diezelfde periode zijn er 
afspraken gemaakt met de toenmalige horecaondernemers 
over de het gebruik van het plein voor terrassen en de 
uitstraling van die terrassen. Deze afspraken zijn uiteindelijk 
in maart 2015 vastgelegd in een gebruiksovereenkomst. 
Deze gebruiksovereenkomst is op 30 november 2019 
beëindigd. In de nieuwe gebruiksovereenkomst, een up-
date van de vervallen overeenkomst, worden de 
gebruiksafspraken vastgelegd voor de komende vijf jaar.  

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de 
 gebruiksovereenkomst met  de 
 horecaondernemers  gevestigd 
 aan het Horecaplein. 
2. Wethouder H. v.d. Laar te 
 machtigen om deze 
 overeenkomst te laten 
 ondertekenen. 

   

2019-058071 
RU/jujent 

Pilot verduurzamen bedrijventerrein de Spaarpot 
 
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft nauwelijks ruimte om 
haar bedrijventerreinen uit te breiden. Daarom is het 
belangrijk om de bestaande terreinen vitaal en aantrekkelijk 
te houden. Daarnaast staat de gemeente voor een grote 
duurzaamheidsopgave. Met een pilotproject voor het 
verduurzamen van bedrijventerrein de Spaarpot wordt 
bijgedragen aan het behalen van beide ambities. 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met een pilot voor 
 het verduurzamen van 
 bedrijventerrein de Spaarpot. 
2. Aan te sluiten bij het regionale 
 project verduurzaming 
 bedrijventerreinen van VNO-
 NCW. 
3. Voor deze pilot € 15.000 
 beschikbaar te stellen uit het 
 duurzaamheidsbudget. 

   

2019-058666 
RU/risand 

Gunning meerjaren groenonderhoud Ergon en Senzer 
2019- 2029 
 
Begin december 2019 is er overeenstemming bereikt over 
een nieuw meerjarencontract inzake het beheer openbare 
ruimte in Geldrop-Mierlo. Senzer en Ergon zullen dit 
uitvoeren voor de komende 4 jaar met de optie 3 x 2 jaar 
verlengen. 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de gunning 
 van de opdracht aan Senzer en 
 Ergon conform de bijgevoegde 
 bestekken. 
2. Met ingang van 1 januari 2019 
 een overeenkomst aan te gaan 
 met Senzer en Ergon voor een 
 periode van 4 jaar met de optie 
 om 3 x 2 jaar te verlengen. 
3. De kosten bedragen in totaal 
 €1.781.399,75 per jaar. 
4. De kosten worden betaald 
 vanuit het budgetten onderhoud 
 openbaar groen ECL 6570004 
 en straatreiniging ECL 6210019. 
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2019-055730 
MO/gekamm 

Sociaal maatschappelijk Jaarverslag Laco 2019 
 
Binnen onze overeenkomst met Laco is de verplichting 
opgenomen dat Laco jaarlijks een Sociaal maatschappelijk 
jaarverslag aanlevert (art. 6.5). In dit jaarverslag wordt aan 
de hand van een aantal indicatoren aangegeven op welke 
wijze invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke 
functie van het zwembad in Geldrop.  

Het college besluit: 
  
1. Kennis te nemen van het 
 Sociaal Maatschappelijk 
 Jaarverslag van Laco over 
 boekjaar 2018-2019. 
2. Vast te stellen dat Laco in 
 boekjaar 2018-2019 op een 
 correcte wijze inhoud heeft 
 gegeven aan de 
 maatschappelijke functie van 
 het zwembad. 
3. De exploitatiebijdrage conform 
 de lopende overeenkomst uit te 
 betalen. 
4. De raad in kennis te stellen van 
 het Sociaal Maatschappelijk 
 verslag 2019 via bijgevoegde 
 raadsinformatiebrief. 

   

2019-057769 
OS/masant 

Activiteitenplan Raad 
 
Omdat er regelmatig discussie is over het bespreken van 
onderwerpen van het activiteitenplan in de commissie, is 
bijgaande lijst opgesteld met de onderwerpen die het 
college met de raad wil bespreken in een 
commissievergadering voordat deze uitgevoerd worden. 

Het college besluit de 
raadsinformatiebrief met als bijlage 
de lijst van activiteiten/projecten uit 
het activiteitenplan die in de 
commissie besproken gaan 
worden ter kennisname naar de 
raad toesturen. 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-058109 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W vergadering d.d. 24 
december 2019 
 

 

   

2019-058109 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 24 december 2019 
 

Het overzicht representatie wordt 
ter kennisgeving aangenomen. 
 

   

 Sluiting  

   

 
 
 


