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2019-005435 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 12 februari 2019 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2019-006090 
RU/roelem 

Hersteltarieven straatwerk 2019 
 
Als nutsbedrijven werkzaamheden uitvoeren 
aan kabels en leidingen brengen zij schade 
toe aan bestratingsmaterialen, bermen en 
groenvoorzieningen. Hiervoor betalen zij ons 
een vergoeding. De tarieven moeten jaarlijks 
door het college worden vastgesteld. 

Het college besluit de hersteltarieven voor 2019 
vast te stellen. 

   

2019-006189 
RU/roelem 

Voorlopig ontwerp Onderhoud Stepekolk 
 
De Stepekolk is een doodlopende weg in het 
noordelijk buitengebied van Mierlo. Zij is 
gedeeltelijk gelegen in het Beschermd 
Dorpsgezicht “het Broek”. In het 
“Onderhoudsplan Wegen 2018-2019” is 
voorzien in onderhoud aan de Stepekolk. Er 
is een plan uitgewerkt waarin de verhardingen 
worden vervangen, inritten verbeterd en 
bermen versterkt. Dit plan willen we met de 
bewoners en ondernemers in de straat 
bespreken. 

Het college besluit het ontwerp voor het 
onderhoud aan de Stepekolk vrij te geven voor 
inspraak. 

   

2018-045155 
RU/roandr 

Verzoek garagebedrijf Van Lieshout inzake 
ingestelde parkeerverbod De Bleekvelden 
 
Er is een verzoek, eveneens gericht aan de 
Raad, binnengekomen namens garagebedrijf 
Van Lieshout, Mierloseweg 34-36 in Geldrop, 
om het op 3 mei 2018 genomen 
verkeersbesluit om een parkeerverbod in te 
stellen op het bedrijventerrein De Bleekvelden 
te herzien. Uit de beoordeling van de hierin 
aangedragen argumenten is er volgens ons 
geen aanleiding om hiertoe een nieuw 
verkeersbesluit te nemen. Het belang van een 
eenduidig en handhaafbaar parkeerverbod op 
de Bleekvelden staat in deze voorop. 

Het college besluit: 
 
1 Het verzoek van garagebedrijf Van Lieshout af 

te wijzen en vast te houden aan het ingestelde 
parkeerverbod voor bedrijventerrein De 
Bleekvelden; 

2 Een afschrift van de bijgevoegde 
conceptreactie naar de Raad te sturen.  
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2019-005858 
MO/lokraa 

Ontwikkelrichting voorschoolse educatie 
2019 
 
In 2018 is door zes lokale 
kinderopvangorganisaties uitvoering gegeven 
aan de ontwikkelrichting voorschoolse 
educatie. In 2018 hebben de 
subsidieontvangende partijenhet 
peuteraanbod, inclusief VVE (Voor- en 
Vroegschoolse educatie) neergezet Om tot 
een kwalitatieve doorontwikkeling te komen 
zijn in het vierde kwartaal 
van  2018  werksessies georganiseerd met de 
zes kinderopvangorganisaties. Het resultaat 
is een advies, waarin vier pijlers zijn 
opgenomen. Deze pijlers betreffen: 1) De 
gemeente financiert de voorschoolse educatie 
zoals kinderopvangorganisaties die nu 
uitvoeren, 2) De gemeente en de 
kinderopvangorganisaties onderzoeken 
samen de praktische afbakening van 
kinderopvang/ voorschoolse educatie en 
jeugdhulp, 3) De gemeente en 
kinderopvangorganisaties onderzoeken 
samen de omvang van de problematiek en 4) 
De gemeente financiert en zet in 2019 in op 
een adviseur voorschoolse educatie. Het 
advies maakt integraal onderdeel uit van de 
uitvoeringsovereenkomst gemeenten – 
kindcentra 2019, welke als onderdeel van de 
subsidierelatie moet worden vastgesteld.    

Het college besluit: 
  
1 Kennis te nemen van het advies ‘Nieuwe 

subsidiebeschikking voorschoolse educatie 
gemeente Geldrop-Mierlo’ (bijgevoegd). 

2 In te stemmen met het starten van een 
onderzoek naar de praktische afbakening van 
kinderopvang/ voorschoolse educatie en 
jeugdhulp en de geschatte kosten voor dit 
onderzoek à € 30.000,00 te financieren uit het 
OAB-budget (Onderwijsachterstandenbeleid) 
fcl 6430003.   

3 In te stemmen met de inhuur van een adviseur 
voorschoolse educatie voor de duur van 
minimaal een half jaar met eventuele uitloop 
naar driekwart jaar en de geschatte kosten 
voor de inhuur à € 75.000,00 te financieren uit 
het OAB-budget fcl 6430003. 

4 In te stemmen met de 
uitvoeringsovereenkomst ‘Ontwikkelrichting 
voorschoolse educatie 2019’ (bijgevoegd).   

   

2018-008313 
MO/fakler 

Beschikking tot subsidieverlening 
 
In de samenwerking met Senzer in het kader 
van het vertrouwensexperiment is het van 
belang om de subsidieverlening en de 
voorwaarden voor deze subsidieverlening 
vast te leggen in een overeenkomst. Deze 
overeenkomst is opgenomen in een 
beschikking tot subsidieverlening. De 
gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft op 
28 mei 2018 ingestemd met het beschikbaar 
stellen van een bedrag van € 77.000,-- in 
2018 én 2019 voor de jaarlijkse kosten van de 
werkcoaches. Door middel van onderliggende 
beschikking tot subsidieverlening wordt 
uitvoering gegeven aan dit raadsbesluit. In de 
onderliggende overeenkomst wordt de 
maximale hoogte van het subsidiebedrag 
toegelicht en worden de verplichtingen die 
Senzer heeft als voorwaarde voor het 
ontvangen van de subsidie uiteengezet. 
 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met onderliggende beschikking 

tot subsidieverlening. 
2 De beschikking toe te sturen aan Senzer. 

   

2019-006944 Raadsbehandeling Aangepaste zienswijze Het college besluit: 
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MO/lenoyo kaderbrief 2020 Senzer 
 
Op 12 februari 2019 besprak de commissie 
Samenleving de kaderbrief 2020 van het 
werkbedrijf Senzer en de concept 
zienswijze  van de gemeente Geldrop-Mierlo 
hierop. Bij die gelegenheid werd vastgesteld 
dat er onvoldoende draagvlak was voor een 
raadsbehandeling op 11 maart van de 
zienswijze in de gepresenteerde vorm. 
Echter, omwille van de mogelijkheid om met 
een - voor half maart 2019 ingezonden - 
zienswijze invloed uit te oefenen op het 
Ondernemingsplan 2020 van Senzer, wordt 
de gemeenteraad voorgesteld een 
aangepaste zienswijze toch in behandeling te 
nemen tijdens de raadsvergadering van 11 
maart aanstaande. In de aangepaste 
zienswijze zijn de opmerkingen van de 
commissie Samenleving  zoveel mogelijk 
verwerkt.  

  
1. in te stemmen met de aangepaste zienswijze 

op de kaderbrief 2020 van Senzer; 
2. Deze concept zienswijze aan te bieden aan 

het bestuur van Senzer met de mededeling 
dat het voorstel nog formeel behandeld zal 
worden door de gemeenteraad tijdens de 
cyclus van raadsvergadering van 8 april 2019. 

3. De aangepaste zienswijze met een 
begeleidende brief en bijgevoegde 
raadsvoorstel ter besluitvorming voorleggen 
aan de raad voor de behandeling in de 
raadsvergadering van 8 april en de commissie 
van 19 maart 2019. 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-006583 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 19 februari 2019 

 

   

2019-006583 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 19 
februari 2019 

Het overzicht representatie wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 


