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2020-002905 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 11 februari 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2020-001370 
RU/roelem 

Onderhoudsplan wegen 2020-2021 
 
Het wegennet kent een groot maatschappelijk 
belang. Het vertegenwoordigt een enorme 
geldswaarde. Het is dus van belang dat wij 
het wegennet goed en doelmatig 
onderhouden. In het Onderhoudsplan wordt 
op straatniveau aangegeven waar we 
onderhoud gaan uitvoeren. De basis hiervoor 
is het door de raad vastgestelde Strategisch 
Beheerplan Wegen 2019-2022. 

Het college besluit het onderhoudsplan wegen 
2020-2021 vast te stellen. 

   

2019-058892 
RU/jazand 

Nieuwe Regeling verwijdering calamiteuze 
stoffen (RVCS) regio Zuidoost-Brabant 
 
In de regio Zuidoost-Brabant kennen we sinds 
jaren de Regeling Verwijdering Calamiteuze 
Stoffen (hierna RVCS). Deze regeling houdt in 
dat calamiteuze stoffen die onbeheerd worden 
aangetroffen (hierna dumping), volgens de 
landelijke uitgangspunten en gezamenlijk 
besproken werkwijze worden afgevoerd. 
Daarna is het bevoegd gezag aan zet om een 
eventuele bodemsanering in gang te zetten. 
Deze werkwijze sluit aan bij zowel de 
uitspraak van de Raad van State als het 
standpunt van de Minister. 
 
 Vanuit het Bestuurlijk Platform 
Omgevingsrecht (hierna BPO) is, naar wens 
van de opdrachtgevers, een werkgroep 
ingericht om de RVCS aan te passen en het 
onderdeel bodemsanering rechtstreeks op te 
nemen in de huidige RVCS. 
  
Deelname aan de RVCS in deze nieuwe vorm 
zorgt ervoor dat het bevoegd gezag ontzorgd 
wordt, de afspraken leiden tot kostenreductie 
en het effect van de dumping op de 
leefomgeving zoveel mogelijk beperkt wordt. 

Het college besluit in te stemmen met de 
nieuwe Regeling verwijdering calamiteuze 
stoffen (RVCS) regio 
 Zuidoost-Brabant 
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2019-058142 
RU/yvgraa 

Principeverzoek voor tiny houses achter 
Loeswijk 25, 27 en 27A 
 
De eigenaren van het perceel gelegen achter 
Loeswijk 25, 27 en 27A hebben een 
principeverzoek ingediend voor zes tiny 
houses op dit perceel. Het advies is om geen 
medewerking te verlenen aan het verzoek. 
Het voorgestelde wonen op een bijna volledig 
afgesloten binnenterrein achter de bestaande 
woningen Loeswijk 25, 27 en 27A biedt 
onvoldoende woonkwaliteit. Bijgevoegde 
foto’s laten dit zien. Ook is de ontsluiting van 
het perceel via een privé-inrit niet ideaal. Voor 
meer uitleg verwijzen wij naar bijgevoegde 
concept-brief. Voorgesteld wordt om deze 
brief aan aanvragers te verzenden. 

Het college besluit geen medewerking te 
verlenen aan het principeverzoek voor zes tiny 
houses op het perceel gelegen achter Loeswijk 
25, 27 en 27A en bijgaande concept-brief te 
verzenden. 

   

2017-019987 
RU/pevers 

Pali Geldrop, Industriepark 10, Geldrop 
 
In uw vergadering van 27 november 2018 
heeft u in principe besloten medewerking te 
verlenen aan de uitbreidingsplannen van Pali 
Group Geldrop BV, hierna te noemen Pali, 
voor de uitbreiding van de bestaande 
slachterij aan het Industriepark 10 (voormalige 
slachterij De Wit). Verder besloot u dat de 
verdere uitwerking van de plannen in goed 
overleg met de gemeente en andere 
belanghebbenden moet plaatshebben 
alvorens een officiële aanvraag zou worden 
ingediend. Tenslotte heeft u besloten dat met 
Pali een optieovereenkomst gesloten zou 
moeten worden over de verkoop van een 
perceel industrieterrein. 
Wij hebben u vervolgens een nader advies 
voorgelegd in uw vergadering van 6 januari 
2020. Dit advies had voornamelijk betrekking 
op genoemde concept-optieovereenkomst in 
relatie tot de uitbreidingsplannen van Pali. U 
hebt uw beslissing omtrent dit advies 
aangehouden omdat u graag wat meer 
informatie wilde hebben over een aantal 
aspecten die de bedrijfsactiviteiten van Pali 
betreft.  

Het college besluit: 
  
1 De verdere besluitvorming ten aanzien van 

de concept-optieovereenkomst die 
betrekking heeft op de verkoop van  een 
gemeentelijk kavel aan Pali, gelegen 
tussen de percelen Industriepark 10 en 
Emopad 17, met één jaar op te schorten; 

2 In bestuurlijk overleg met directie van de 
Pali groep besluit toe te lichten en brief uit 
te reiken 

3 In te stemmen met de beantwoording 
overeenkomstig bijgevoegd concept van 
de door de DGG gestelde vragen over de 
activiteiten van Pali en beantwoording van 
de brief van de omwonenden. 

   

2020-002237 
RU/yvgraa 

principeverzoek Dwarsstraat 5 Geldrop 
 
V.B. Holding B.V. heeft een principeverzoek 
ingediend voor 8 appartementen of een ‘hotel 
voor arbeidsmigranten’ in het voormalige 
horecapand op Dwarsstraat 5 te Geldrop. 
Beide voorstellen voldoen (op verschillende 
onderdelen) niet aan de uitgangspunten van 
het nieuwe ontwerpparaplubestemmingsplan 
Huisvesting Geldrop-Mierlo voor 

Het college besluit de concept-brief (met 
bijlage) te verzenden aan V.B. Holding B.V. 
naar aanleiding van het ingediende 
principeverzoek voor 8 appartementen of een 
‘hotel voor arbeidsmigranten’ in het voormalige 
horecapand op Dwarsstraat 5 te Geldrop.  
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woningsplitsing en kamerbewoning. 
Medewerking is daarom niet wenselijk. Het 
voorstel is om aanvrager, conform bijgaande 
concept-brief, mee te delen dat u geen 
medewerking verleent aan het 
principeverzoek. In bijgevoegde concept-brief 
(met bijlage) treft u een nadere toelichting en 
onderbouwing aan. 

   

2020-001887 
RU/yvgraa 

aanvraag omgevingsvergunning voor het 
wijzigen van het gebruik van het pand De 
Bleekvelden 21 
 
TMSG heeft in 2019 een aanvraag ingediend 
voor het wijzigen van het gebruik van het 
pand op de Bleekvelden 21. De aanvraag is 
gericht op toestemming voor het gebruik als 
verenigingsgebouw (legalisatie bestaande 
activiteiten). Met de portefeuillehouder is eind 
december 2019 gesproken over het 
gedeeltelijk intrekken van de aanvraag, voor 
zover deze betrekking heeft op een 
dienstwoning voor de imam. Deze 
dienstwoning is aangevraagd als onderdeel 
van de totale ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning. TMSG wil deze 
dienstwoning op termijn op de verdieping 
realiseren. 
De wethouder heeft aangegeven dat dit 
onderdeel uit de aanvraag geschrapt moet 
worden, omdat de aanvraag anders naar alle 
waarschijnlijkheid in zijn geheel geweigerd 
gaat worden. TMSG verwees tijdens het 
gesprek naar in het verleden gedane 
toezeggingen. Deze gaan echter alleen over 
een eventuele bedrijfswoning bij een bedrijf en 
niet over een bedrijfswoning bij een 
verenigingsgebouw. Voor een bedrijfswoning 
is ook geen aanleiding of noodzaak (zie uitleg 
in bijgevoegde concept-brief). Met 
bijgevoegde concept-brief wordt TMSG dan 
ook nogmaals verzocht de dienstwoning voor 
de imam uit de aanvraag te halen. 
Bijgevoegde concept-brief licht een en ander 
verder toe.  

Het college besluit de concept-brief (met 
bijlage) te verzenden aan TMSG naar 
aanleiding van de ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning voor het wijzigen van 
het gebruik van het pand De Bleekvelden 21 
en het gesprek dat hierover met TMSG heeft 
plaatsgevonden eind december 2019. 

   

2019-040339 
RU/jumaat 

Raadsinformatiebrief Van Gogh Nationaal 
Park 
 
Op 13 augustus 2019 heeft u besloten de 
ambities van het 'Van Gogh Nationaal Park' te 
ondersteunen en een 
samenwerkingsoverkomst aan te gaan. Een 
eenmalige bijdrage van €10.000,- is 
beschikbaar gesteld vanuit de ‘Reserve 
Ruimtelijke ontwikkeling’. Onlangs is het 
concept-Masterplan naar de partners van het 
Van Gogh Nationaal Park toegezonden. In 

Het college besluit in te stemmen met 
bijgevoegde Raadsinformatiebrief Van Gogh 
Nationaal Park. 
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SGE-verband is een reactie in voorbereiding. 
Ook wordt er bekeken of er draagvlak bestaat 
om het SGE als gezamenlijke partner namens 
de 9 gemeenten te laten deelnemen in het 
Van Gogh NP, in plaats van individueel. U zal 
hierover op korte termijn geïnformeerd 
worden. Op dit moment is de raad nog weinig 
of niet geïnformeerd over het Van Gogh 
Nationaal Park. Het is goed om de raad aan te 
laten haken op dit onderwerp, vooralsnog op 
dit moment middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief, waarin het hoe en 
waarom van het Van Gogh Nationaal Park 
wordt uitgelegd. 

   

2018-037456 
RU/jujent 

Raadsinformatiebrief update Regionale 
Energiestrategie 
 
Op 17 februari heeft een thema-avond 
plaatsgevonden over de Regionale 
Energiestrategie (RES) voor de raad 
georganiseerd. Deze is afgelast omdat een 
groot deel van de informatie die op deze 
avond gepresenteerd zou worden nog niet 
regionaal is vrijgegeven. Via de bijgevoegde 
raadsinformatiebrief willen wij de raad 
informeren over waarom de avond is afgelast 
en de laatste stand van zaken van de RES 
toelichten. 

Het college besluit kennis te nemen van de 
raadsinformatiebrief en deze aan de raad aan 
te bieden. 

   

2020-002865 
MO/niraai 

Regionale samenwerking Taxbus en extern 
contractbeheer Taxbus 
 
Zowel de huidige 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 19 
opdrachtgevers als de overeenkomst met de 
externe contractbeheerder Trafficon zijn 
eindig. 
In dit voorstel wordt de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst voorgelegd. 
Daarnaast wordt het proces van de Europese 
aanbesteding voor het externe contractbeheer 
geschetst en een voorstel gedaan voor de 
begeleiding van dit proces door Bizob. 

Het college besluit: 
  
1. De gewijzigde 

‘Samenwerkingsovereenkomst 
Opdrachtgevers Taxbus’ vast te stellen; 

2. Akkoord te gaan met het starten van een 
regionale aanbesteding voor het externe 
contractbeheer voor Taxbus. 

3. Akkoord te gaan met Bizob als partij die 
het aanbestedingstraject gaat begeleiden. 

4. Akkoord te gaan met de kosten voor Bizob 
ter hoogte van €897,55. 

5. De kosten te dekken uit de post 
uitvoeringskosten Wmo 
(6.671.019/38043u). 

   

2020-003372 
MO/gewund 

Toekenningsbeschikking nabetaling Bbz 
2004-aanvullende uitkering over 2016 aan 
Senzer 
 
Door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zijn alsnog middelen 
beschikbaar gesteld over het kalenderjaar 
2016 voor het Bijstandsbesluit zelfstandigen 
(Bbz-aanvullende uitkering), waarvan de 
uitvoering bij de gemeente ligt. De gemeente 
heeft de uitvoering bij Senzer neergelegd. De 

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

aanvullende subsidie over 2016 aan 
werkbedrijf Senzer van € 26.056,41 voor 
de uitvoering van de Bbz 2004 en deze te 
bekostigen uit de hiervoor gereserveerde 
middelen; 

2 Het Algemeen Bestuur van werkbedrijf 
Senzer door middel van bijgevoegde 
concept beschikking van de aanvullende 
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middelen worden conform de 
Gemeenschappelijke regeling één op één 
doorbetaalt aan Senzer.   

subsidies in kennis stellen. 

   

2020-003127 
OS/hekeij 

Afronding evaluatie Burgerparticipatie 
 
In de eerste helft van 2017 heeft een evaluatie 
van de Participatie- en inspraakverordening 
plaatsgevonden. Bij de bespreking van het 
Evaluatieverslag in de Raadskamer van 10 juli 
2017 is een door de PvdA geïnitieerde motie 
aangenomen met als onderwerp participatie 
vertegenwoordigende organisaties. Het 
college is verzocht deze organisaties uit te 
nodigen om samen met een 
raadsvertegenwoordiging te evalueren hoe zij 
de samenwerking met de gemeente ervaren 
hebben en hoe zij die in de toekomst zien. De 
raadsvertegenwoordiging bestond uit de 
heren F. Stravers (DGG) en J. Peters-Rit 
(DPM). Vanuit het college was de 
burgemeester vertegenwoordigd. 
De evaluatie is besproken in de commissie 
Algemene Zaken van 30 april 2019. Deze 
adviesnota is het sluitstuk van de evaluatie. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de Infographic 

burgerparticipatie en deze aan te wijzen 
als het stappenplan voor het opzetten van 
een participatietraject. 

2 De vragenlijst burgerparticipatie vast te 
stellen. 

3 De Infographic en de vragenlijst te 
presenteren in de organisatie. 

4 De coördinatie van burgerparticipatie over 
te brengen van Juridische Zaken naar 
Communicatie. 

   

 "Keek op de week"  

   

2020-003525 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W 
vergadering d.d. 18 februari 2020 

 
 

   

2020-003525 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 18 
februari 2020 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 
 
 


