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2018-005141 
OS/Sascho 

B&W besluiten d.d. 30 januari 2018 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2018-003249 
RU/Jokuip/Fab
reu 
 

Oprichting Stichting Ontwikkelfonds Werklocaties SGE 
 
De Stichting Ontwikkelfonds Werklocaties SGE wordt 
opgericht om de samenwerking tussen de 9 gemeenten in 
het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Brabantse 
Ontwikkelingsmaatschappij BV (BOM), mogelijk te maken. 
Zodat er daadwerkelijk overgegaan kan worden tot 
financiering van de initiatieven. 

Het college besluit: 
 
1. De Stichting 
Ontwikkelingsfonds 
Werklocaties SGE aan de hand 
van de statuten mede op te 
richten.  
2. De portefeuillehouder 
Economische Zaken als mede 
bestuurslid van de Stichting 
Ontwikkelingsfonds 
Werklocaties SGE te benoemen. 
3. Notariskantoor Theunissen te 
machtigen om namens de 
rechtspersoon gemeente 
Geldrop-Mierlo 
de Stichting Ontwikkelingsfonds 
Werklocaties SGE mede op te 
richten.  
4. Met de 
Samenwerkingsovereenkomst 
ROW tussen de 9 SGE 
gemeenten en de BOM in te 
stemmen.  
5. De portefeuillehouder 
Economische zaken voor de 
ondertekening van de 
Samenwerkingsovereenkomst 
ROW (beslispunt4) te 
machtigen. 

   

2018-005075 
RU/Rosmul 

Uitgifte gronden locatie De bron 
 

Eind 2015 is het bestemmingsplan inbreidingslocaties 
vastgesteld. Voor 10 gemeentelijke locaties is op dat 
moment de globale bestemming geregeld. Eén van die 
locaties is die van voormalige basisschool De Bron. Voor 
deze locatie is vorig jaar de uitwerkingsprocedure 
doorlopen. Voor het plan van Heppie (t)Huis heeft vorig jaar 
besluitvorming plaatsgevonden in de raad over de 
benodigde subsidie. De omgevingsvergunning voor het 
bouwplan is recent verleend. Ook voor het woningbouwdeel 
is inmiddels een concept-bouwplan gereed wat indirect in 
samenspraak met een groep senioren uit de wijk is 
uitgewerkt. De uitgifte van de gronden wordt nu ter 
besluitvorming voorgelegd. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 
koopovereenkomst voor Heppie 
(t)Huis; 
2. In te stemmen met het 
bouwplan in hoofdlijnen voor het 
overige plandeel voor locatie De 
Bron 
3. In te stemmen met 
deoptieovereenkomst voor dit 
overige plandeel. 

   



2018-005086 
RU/Rosmul 

Verkoop Ruimte-voor-Ruimte-recht 

 
De gemeente beschikt nog over 8 Ruimte-voor-Ruimte-
rechten, waarvoor er nu één is verkocht t.b.v. een woning 
aan de Olen 22a in Nuenen. Deze overeenkomst wordt ter 
besluitvorming voorgelegd. 

Het college besluit in te 
stemmen met de 
verkoopovereenkomst voor een 
Ruimte-voor-Ruimte-recht. 

   

2018-003068 
MO/Niraai 

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo 2018 
 

De cliëntondersteuning is sinds 1 januari 2015 volledig 
gedecentraliseerd. De Wmo 2015 bepaalt dat 
gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning moeten 
bieden. Het moet gratis, levensbreed, onafhankelijk en in 
het belang van de cliënt zijn. De cliëntondersteuning voor 
jeugd en gezin is in één wet geregeld namelijk in de Wmo 
2015 en niet in de Jeugdwet. 
 

Het college besluit: 
 
1 . Onafhankelijke 
cliëntondersteuning 2018 door 
Zorgbelang te laten uitvoeren. 
2. Het bedrag voor het 
basisabonnement ter hoogte 
van € 4.530 goed te keuren 
3. De kosten uit de post 
cliëntondersteuning  
(6.671 .0011424O1u) te dekken. 

   

2018-004685 
MO/Lokraa 

Presentatie leefkamer Young Leaders 
 
In het najaar van2017 is het programma Young Leaders, 
een pedagogisch activeringsprogramma voor risicojongeren 
in kwetsbare wijken, gestart. Doel is jongeren tot 
zelfbewuste personen te maken, die verantwoordelijkheid 
willen nemen in hun buurt. Jongeren die meedoen bloeien 
op en ontwikkelen zich tot een positief rolmodel voor 
andere buurtjeugd. Tijdens de leefkamer van 20 februari 
a.s. zullen zeven jongeren die deelnemen aan het 
programma Young Leaders hun ervaringen en 
activiteitenplan presenteren. De activiteit betreft de 
organisatie van een frisfeest op 30 maart 2018 in Loesje. 
Deze avond wordt georganiseerd voor de jeugd uit 
Geldrop-Mierlo van 12 t/m 15 jaar. 

Het college neemt de 
presentatie ter kennisgeving 
aan. 

   

2018-004094 
MO/Lokraa 

Bestemming vereffeningssaldo St. Peuterspeelzaalwerk 
Geldrop-Mierlo 
 
Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo (St PSW) 
heeft tot I januari 2018 een subsidierelatie met de 
gemeente gehad. Als gevolg van de Ontwikkelrichting 
voorschoolse educatie is deze beëindigd. De stichting wordt 
per 1 maart 2018 ontbonden. St. PSW heeft in de voorbije 
jaren een reserve opgebouwd. Het bestuur is voornemens 
om het eventuele batig saldo terug te laten vloeien 
naar de gemeente. Hiervoor is in afstemming tussen de 
gemeente en St. PSW bijgevoegde overeenkomst 
opgesteld. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 
overeenkomst Stichting 
Peuterspeelzaalwerk-gemeente. 
2. De Burgemeester de 
overeenkomst te laten 
ondertekenen. 
3. In te stemmen met de 
vorming van een nieuwe 
voorziening voorschoolse 
educatie.  
4. Het eventuele batig saldo in 
20l8 toe te voegen aan de 
voorziening voorschoolse 
educatie en dit bedrag 
vervolgens in 2019 aan te 
wenden. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 20 februari 2017 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


