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2019-002921 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College 
van B&W op 29 januari 2019 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2019-003871 
RU/gahout 

Paraplubestemmingsplan en 
paraplubeheersverordening parkeren 
Geldrop en Mierlo 
 
Vanaf 1 juli 2018 zijn de 
stedenbouwkundige voorschriften uit de 
Bouwverordening komen te vervallen. Eén 
van de consequenties van het vervallen 
van de stedenbouwkundige voorschriften 
is dat vanaf dat moment het parkeren in 
de ruimtelijke plannen zelf geregeld moet 
worden. In nieuwe bestemmingsplannen is 
een parkeernorm opgenomen, maar voor 
de wat oudere plannen geldt dit niet. 
Om te voorkomen dat ruimtelijke 
ontwikkelingen tot onaanvaardbare 
parkeerdruk kunnen leiden, is de 
vaststelling van een 
paraplubestemmingsplan en een 
paraplubeheersverordening nodig. 

Het college besluit: 
  
1 Het ontwerpbestemmingsplan en de 

ontwerpbeheersverordening gedurende 6 
weken voor eenieder ter inzage te leggen; 

2 De raad voor te stellen het bestemmingsplan 
en de beheersverordening vast te stellen, 
mits geen zienswijzen worden ingediend in 
de ontwerpfase; 

3 De raad op de hoogte te brengen van de 
start van de procedure in een 
raadsinformatiebrief. 

   

2019-003159 
RU/roelem 

Raadsinformatiebrief Strategisch 
beheerplan onderhoud wegen 2019-
2022 
 
De commissie Ruimte heeft verzocht om 
een nadere toelichting op het Strategisch 
beheerplan onderhoud wegen 2019-2022. 
Met deze brief komen wij hieraan 
tegemoet.  

De raadsinformatiebrief wordt gewijzigd 
vastgesteld.  

   

2019-003066 
MO/hidari 

Subsidie POH GGZ jeugd 2018 
 
De huisarts heeft als wettelijk verwijzer 
voor jeugdhulp een belangrijke rol bij de 
uitvoering van de Jeugdwet. De Jeugdwet 
schrijft voor dat huisartsen, jeugdartsen en 
medisch specialisten de jeugdige kunnen 
doorverwijzen naar tweedelijns jeugdhulp. 
In de wet is ook vastgelegd dat 
gemeenten afspraken maken met 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het verlenen van een 

subsidie van € 97.500,- voor het kalenderjaar 
2018 aan Zorggroep DOH voor de 
financiering van de POH GGZ-Jeugd. 

2 In te stemmen met het inzetten van de 
hardheidsclausule van artikel 17 van de 
Algemene Subsidieverordening Geldrop-
Mierlo 2017. 
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huisartsen over de samenwerking en dat 
er gestreefd wordt naar een integrale 
benadering. Met dit voorstel wordt daar 
uitwerking aan gegeven.  

3 De subsidie te bekostigen uit het bestaande 
budget Uitvoeringskosten Jeugdzorg (fcl 
6682000/ ecl 34389) en dit te betrekken in 
de verantwoording van de jaarstukken 2018.  

   

2019-003882 
MO/hidari 

Subsidieaanvraag POH-GGZ Jeugd 
2019 
 
De huisarts heeft als wettelijk verwijzer 
voor jeugdhulp een belangrijke rol bij de 
uitvoering van de Jeugdwet. De Jeugdwet 
schrijft voor dat huisartsen, jeugdartsen en 
medisch specialisten de jeugdige kunnen 
doorverwijzen naar tweedelijns jeugdhulp. 
In de wet is ook vastgelegd dat 
gemeenten afspraken maken met 
huisartsen over de samenwerking en dat 
er gestreefd wordt naar een integrale 
benadering. Met dit voorstel wordt daar 
uitwerking aan gegeven.  

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het verlenen van een 

subsidie van € 105.625,- voor het 
kalenderjaar 2019 aan Zorggroep DOH voor 
de financiering van de POH GGZ-Jeugd. 

2 De subsidie te bekostigen uit het bestaande 
budget Uitvoeringskosten Jeugdzorg (fcl 
6672011/ ecl 38043) 

   

2017-037540 
PU/lohomb 

Omgevingsvergunning Broekstraat 55 
Mierlo 
 
Er is een aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend voor het uitbreiden van de 
boerderij aan de Broekstraat 55 Mierlo. Er 
heeft een ontwerpbesluit ter inzage 
gelegen, hiertegen is een zienswijze 
ingediend ten aanzien van de voorwaarde 
over archeologie. De zienswijze leidt niet 
tot een wijziging van ons standpunt en 
wordt ongegrond verklaard. De 
omgevingsvergunning kan worden 
verleend. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de concept nota van 

zienswijze, de zienswijze wordt ongegrond 
verklaard. 

2 Omgevingsvergunning te verlenen met 
behoud van de voorwaarde ten aanzien 
archeologie. 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-004255 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 5 
februari 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2019-004255 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 5 februari 2019 

 

   

 Sluiting  

   

 


