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2020-003525 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 18 februari 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2018-043325 
RU/frrave 

Gebruik openbare ruimte centrum Geldrop 
voor commercïele aktiviteiten 
 
Het centrum van Geldrop wordt heringericht. Op 
diverse locaties zijn er terrassen, die al dan niet 
in overleg met de gemeente, als eigenaar van 
de grond ter plaatse, zich in de openbare ruimte 
bevinden. We streven een eenduidige uitstraling 
van meubilair en aanvullende 
inrichtingselementen na, zoals bloembakken, 
terrasschermen, parasols, e.d.. Dit doen we 
door onder meer vergelijkbare kleuren en 
materialen voor te schrijven. Daarnaast is de 
situering van het terras in overleg bepaald. 
Zodoende creëren we voor iedereen een 
aangenaam centrum. 
We geven de ondernemers 2020 als 
overgangsjaar om hun terras in 
overeenstemming te brengen met de regels, 
tenzij ze 2020 een terras starten, dan moet het 
voldoen aan de uitvoeringsregels.  

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met de nadere 

uitvoeringsregels voor terrassen in het 
centrum van Geldrop en de vlakken 
zoals weergegeven in de bijgevoegde 
tekeningen. 

2. Mandaathouder, afdelingshoofd 
Ruimte, zal bij afhandeling aanvragen 
de casus met portefeuillehouder 
bespreken.  

   

2019-054865 
RU/johoei 

Onderzoek A67 
 
Met een amendement (MBP 2018-2021) heeft 
de Raad uw college opdracht gegeven metingen 
te doen naar de gevolgen op het gebied geluid 
en luchtkwaliteit als gevolg van het verkeer op 
de A67. De onderzoeken zijn afgerond en de 
Raad is hierover met een RIB (2019-054865) 
geïnformeerd. De rapporten zijn als bijlage bij de 
RIB verstuurd. Tijdens een informatieavond zijn 
de resultaten aan de vertegenwoordigers van 
Belangenvereniging Zesgehuchten en 
Coevering 50 gepresenteerd. Ook zij hebben de 
rapporten ontvangen. Naar aanleiding hiervan 
hebben zij nog aanvullende vragen gesteld. 
Overeenkomstig het amendement moet de 
minister van Infrastructuur en Waterstaat over 
de onderzoeksresultaten worden geïnformeerd.  

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de conceptbrief 

aan het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat t.a.v. de Minister; 

2. In te stemmen met de conceptbrief 
aan de belangenverenigingen waarin 
de gestelde vragen worden 
beantwoord. 
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2019-036491 
RU/yvgraa 

Verzoek om wijziging bestemmingsplan 
Industrieweg 22 te Mierlo 
 
De eigenaren van de voormalige bedrijfswoning 
op Industrieweg 22 hebben eerder verzocht om 
een woonbestemming op hun perceel. Dit 
verzoek is schriftelijk afgewezen met een brief 
van burgemeester en wethouders d.d. 28 
oktober 2019. Daarna is er een bezwaarschrift 
ingediend tegen deze brief door een advocaat, 
namens de eigenaren. De behandeling van dit 
bezwaarschrift is in overleg met de eigenaren en 
hun advocaat opgeschort. Afgesproken is dat 
we eerst een brief met aanvullende informatie 
sturen. Daarna beslissen de eigenaren of ze het 
bezwaarschrift willen handhaven of intrekken. 
Voorgesteld wordt bijgevoegde conceptbrief met 
aanvullende informatie te verzenden waaruit 
blijkt dat een woonbestemming op 
industrieterrein De Smaale, niet wenselijk en 
niet kansrijk is. Er wordt wel een handreiking 
gedaan om te gaan praten met het 
naastgelegen bedrijf GNT International B.V. om 
gezamenlijk te kijken naar een oplossing voor 
de situatie (als GNT bereid is tot een gesprek). 

Het college besluit de conceptbrief aan de 
advocaat van de eigenaren van 
Industrieweg 22 te verzenden. 

   

2019-033120 
RU/mahouk 

Implementatie Omgevingswet 
invoeringsstrategie en planning 
 
Gemeente Geldrop-Mierlo is bezig met de 
voorbereiding op de invoering van de 
Omgevingswet. Dit voorstel met bijlagen is 
opgesteld om tot een gedeelde ambitie te 
komen betreffende de invoeringsstrategie en de 
planning op hoofdlijnen. Aan de hand hiervan 
zal gewerkt worden aan de instrumenten en 
organisatieveranderingen die benodigd zijn om 
de mogelijkheden onder de Omgevingswet ten 
volle te kunnen benutten op een wijze die past 
bij de ambities van de gemeente Geldrop-
Mierlo. 
  

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de 

invoeringsstrategie en ter accordering 
voor te leggen aan de raad; 

2 De raad te informeren over de lijst 
minimale acties en de daaruit 
voortvloeiende planning bestuurlijke 
besluitvorming in 2020. 

   

2018-030548 
RU/shhass 

Memorie van toelichting onderzoek cijfers 
Woonvisie 2020-2028 
 
Bij de behandeling van de Woonvisie 2020-2028 
in de commissievergadering van 14 oktober 
2019, heeft de Stichting Huurdersbelangen 
Geldrop-Mierlo kenbaar gemaakt twijfels te 
hebben over de betrouwbaarheid van de 
gebruikte CBS cijfers ten aanzien van de 
woningvoorraad in de nieuwe woonvisie. Naar 
aanleiding hiervan is de woonvisie in de 
raadsvergadering van 28 oktober 2019 
aangehouden en heeft de raad opdracht 

Het college besluit kennis te nemen van 
de memorie van toelichting en deze door 
te geleiden naar de raad. 
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gegeven een onderzoek te starten naar de 
actuele cijfers. Diverse gemeentelijke bronnen 
zijn in de tussentijd aan elkaar gekoppeld om 
zodoende de cijfers inzichtelijk te maken. 
Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn de 
resultaten hiervan bekend. In bijgevoegde 
memorie van toelichting  delen wij deze 
resultaten met u en geven aan wat dit betekent 
voor de Woonvisie 2020 – 2028. 

   

2019-056244 
MO/hiende 

Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken 
Wet Kinderopvang (WKO) 2020 
 
De Wet Kinderopvang (WKO) stelt gemeenten 
verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op 
de kinderopvangvoorzieningen. GGD Brabant-
Zuidoost voert als uitvoeringspartner de 
inspecties uit bij de verschillende 
kinderopvanglocaties. Zij toetsen hierbij of de 
voorzieningen voldoen aan de eisen van de 
WKO en rapporteren hierover aan de gemeente. 
De gemeente stuurt de GGD aan en heeft de 
verantwoordelijkheid om opvolging te geven aan 
de inspecties. De gemeente Geldrop-Mierlo 
behoudt al jaren zijn A-status wat betreft het 
uitvoeren van de gemeentelijke taken WKO. Het 
college is hierover in december geïnformeerd 
door de Inspectie van het Onderwijs. 

Het college besluit: 
  
1 De Beleidsregels gemeentelijke taken 

uitvoering Wet kinderopvang 2020 
inclusief afwegingsmodel vast te 
stellen als beleidskader; 

2 Het Regionaal beleidskader toezicht 
en handhaving kinderopvang 2018 en 
de bijbehorende beleidsregels 
handhaving wet kinderopvang 2018 
gelijktijdig in te trekken; 

3 De raad te informeren over actualisatie 
van het regionaal beleid voor toezicht 
en handhaving kinderopvang via een 
raadsinformatiebrief. 

   

2019-044380 
MO/gekamm 

Huurcontract Ornithos 
 
In onze gemeente hebben wij met veel 
sportverenigingen een huurovereenkomst voor 
het gebruik van de sportterreinen. In een aantal 
gevallen zijn deze huurcontracten verouderd en 
moeten deze geactualiseerd worden. 
Modelvliegclub Orntihos maakt sinds de jaren 
80 gebruik van haar locatie. Wij hebben samen 
met Ornithos een nieuwe huurovereenkomst 
opgesteld. 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met het nieuwe 

huurcontract voor de verhuur van het 
modelvliegveld aan Modelvliegclub 
Ornithos. 

2. Het contract in te laten gaan met 
ingang van 1 maart 2020. 

  

   

2020-003501 
MO/hiende 

Subsidieaanvraag Buurtvereniging Hulst-
Skandia voor het realiseren van een keuken 
in de aula van de Dommeldalschool 
 
Buurtvereniging Hulst-Skandia heeft in 
samenwerking met de Dommeldalschool een 
initiatief uitgewerkt voor de realisatie van een 
keuken in de aula. Door de plaatsing van een 
keuken in de aula van de school kan deze 
ruimte multifunctioneel worden ingezet door de 
school, het kinderopvangcentrum en de 
wijkvereniging. De buurtvereniging heeft een 
reservering op de eigen begroting gemaakt voor 
de aanschaf van de keuken. Voor het plaatsen 
van de keuken dient er elektriciteits- en 
watervoorzieningen te worden aangelegd. Deze 

Het college besluit: 
  
1 De subsidieaanvraag toe te kennen tot 

een bedrag van maximaal €10.000,-. 
2 Dit bedrag ten laste te brengen van de 

post Samen…Werkt (FCL 7140155). 
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kosten bedragen nog eens €10.000,--. Voor dit 
bedrag heeft de buurtvereniging een subsidie 
aangevraagd. 

   

2020-002965 
MO/yvhuib 

Eerste begrotingswijziging 2020 van de GGD 
 
Op 20 december 2019 heeft gemeente Geldrop-
Mierlo de eerste begrotingswijziging 2020 van 
de GGD ontvangen. Deze begrotingswijziging 
betreft de eenmalige kapitaalinjectie naar 
aanleiding van de bestuursopdracht die eerder 
aan de GGD is opgelegd. Het advies is om geen 
zienswijze op de eerste begrotingswijziging 
2020 in te dienen. De reden hiervan is dat deze 
begrotingswijziging al verwerkt is in de 
meerjarenbegroting 2020-2023.De eerste 
begrotingswijziging heeft te maken met de 
eenmalige kapitaalinjectie van €1,- per inwoner 
om de bedrijfsvoering van de GGD op orde te 
krijgen. Dit was een van de uitkomsten van de 
bestuursopdracht. Het beoogde financiële effect 
van deze eenmalige kapitaalinjectie is dat de 
inwonersbijdrage vanaf het jaar 2021 structureel 
met €0.20 cent zal afnemen. Ook dit is al 
verwerkt in onze meerjarenbegroting 2020-
2023.   

Het college besluit in te stemmen met 
bijgevoegde raadsinformatiebrief waarin 
vermeld staat dat we als gemeente 
Geldrop – Mierlo geen zienswijze in zullen 
dienen op de eerste begrotingswijziging 
2020 van de GGD.  

   

2020-001459 
MO/niraai 

Ongevraagd advies Wmo raad Bezwaren 
 
De Wmo-adviesraad kan het college gevraagd 
en ongevraagd advies geven. Eind december 
heeft de Wmo-adviesraad een ongevraagd 
advies ingediend. Dit ongevraagd advies is 
tweeledig en heeft betrekking op de 
bezwaarprocedure binnen onze gemeente en 
daarnaast ook op de afhandeling van bezwaren. 
Om hier een reactie op te kunnen formuleren 
hebben we gesproken met collega’s van het 
CMD en juridische zaken en ook met enkele 
leden van de Wmo-adviesraad. 

Het college besluit: 
  
1 Het ongevraagd advies van de Wmo-

adviesraad over de 
informatieverstrekking en de 
afhandeling van bezwaren voor 
kennisgeving aan te nemen. 

2 Voor informatie met betrekking tot de 
klachten- en bezwarenprocedure 
binnen het sociaal domein in onze 
gemeente een folder voor onze 
inwoners te ontwikkelen. 

3 De procedure voor de afhandeling van 
bezwaren op dit moment niet te 
wijzigen.  

   

2020-002027 
MO/feabee 

Subsidie Heppie (t)Huis 2020 en 
tussenrapportage 2019 
 
De gemeenteraad heeft op 6 november 2017 
besloten om gedurende een periode van vijf jaar 
jaarlijks een subsidiebedrag van €706.483,00 
beschikbaar te stellen in de vorm van een 
begrotingssubsidie aan Heppie (t)Huis BV. Dit 
voorstel betreft de subsidieaanvraag voor het 
kalenderjaar 2020 als ook een gevraagde 
indexering van het subsidiebedrag. 
Daarnaast ligt ter kennisname de 
tussenrapportage 2019 Heppie (t)Huis aan u 
voor. Deze rapportage zal na instemming, 

Het college besluit: 
 
1 De subsidie ter hoogte van € 

706.483,00 toe te kennen aan Heppie 
(t)Huis BV voor het kalenderjaar 2020. 

2 Akkoord te gaan met het toepassen 
van het indexeringspercentage 2.54% 
voor de kostencomponent ‘personeel’ 
als onderdeel van de subsidie Heppie 
(t)Huis voor het jaar 2020. 

3 Akkoord te gaan met het toepassen 
van het indexeringspercentage 1,70% 
voor de materiële kosten van de 
subsidie Heppie (t)Huis voor het jaar 
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middels een raadsinformatiebrief worden 
aangeboden aan de Raad. 

2019. 
4 Akkoord te gaan met het toepassen 

van het indexeringspercentage 2,60% 
voor de materiële kosten van de 
subsidie Heppie (t)Huis voor het jaar 
2020. 

5 Akkoord te gaan met het voorleggen 
van de genoemde indexering van 
subsidie Heppie (t)Huis 2020 onder 
beslispunten 2, 3 en 4 aan de 
gemeenteraad door middel van de 
eerste tussentijdse rapportage in 
2020. 

6 Kennis te nemen van de 
tussenrapportage Heppie (t)Huis 2019. 

7 In te stemmen met de 
raadsinformatiebrief over de 
tussenrapportage Heppie (t)Huis 2019 
en daarmee de Raad te informeren. 

8 Wethouder bespreekt in TaskForce of 
voordeel 2019 effect heeft op de 
indexering 2020.  

   

2020-004646 
MO/tolank 

Rectificatie beleidsregels bijzondere bijstand 
2020 
 
De beleidsregels bijzondere bijstand 2020 zijn 
op 12 november 2019 door het college 
vastgesteld (2019-054879). Inzake de artikelen 
27 (Jeugdsportfonds) en 28 (Jeugdcultuurfonds) 
blijken de beleidsregels niet conform landelijke 
ontwikkelingen en de uitvoeringspraktijk. 
Opgenomen is dat kinderen tussen de 4 en 18 
jaar oud moeten zijn voor deze regelingen. 
Landelijk is het akkoord “Van jongs af aan 
vaardig in bewegen” vastgesteld. Door verlaging 
van de leeftijdsgrens van 4 naar 0 jaar worden 
activiteiten in het kader van vroeg motorisch 
bewegen mogelijk voor baby’s, peuters en 
kleuters. Het Rijk wil deze mogelijkheid graag 
bieden, met als doel een stijging van het aantal 
kinderen dat voldoet aan de beweegnorm. Dit 
begint zo vroeg als mogelijk. Door de 
voorgestelde wijziging kunnen ouders met een 
kleine beurs financiële ondersteuning krijgen om 
hun kinderen al vroeg te laten sporten, spelen 
en bewegen.  

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met het verlagen van 

de ondergrens voor de regelingen 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
van 4 jaar naar 0 jaar. 

2. Ten gevolge daarvan in te stemmen 
met de rectificatie van de artikelen 27 
en 28 uit de beleidsregels bijzondere 
bijstand Geldrop-Mierlo 2020. 

3. In te stemmen met het opnemen en 
communiceren van deze wijziging in 
de nog te publiceren folder van onze 
armoederegelingen voor 2020.   

  

   

2020-001585 
MO/yvhuib 

Regionaal drugsproject 
 
De gemeenten in het oosten van Noord-Brabant 
zijn voornemens een boven regionaal project te 
starten om de toenemende normalisering van 
druggebruik tegen te gaan. Oost-Brabant is de 
eerste politieregio waarin samen wordt gewerkt 
met alle betrokken partijen om dit probleem aan 
te pakken. 
Dat doen we vanuit diverse invalshoeken: 

Het college besluit: 
  

• Op basis van het bijgevoegde plan van 
aanpak deel te nemen aan het project 
om het gebruik van drugs te de-
normaliseren in de politieregio Oost-
Brabant. onder de voorwaarde dat een 
substantieel van de regio deelneemt. 

• Gedurende de projectperiode (vier 
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•           Preventie 
•           Gezondheid 
•           Veiligheid 
•           Handhaving 
Door de samenhang tussen deze invalshoeken 
te zoeken, streven we naar een meer structurele 
en effectievere manier om dit probleem aan te 
pakken. Om het probleem goed aan te kunnen 
pakken, is de juiste informatie cruciaal. De 
huidige onderzoeken geven een versnipperd en 
epidemiologisch incompleet beeld van de 
gebruikers in onze regio. Een belangrijk 
onderdeel van het project is daarom het 
ontwikkelen van een monitor.  

jaar) de jaarlijkse noodzakelijke 
financiële bijdrage van € 5.860 voor de 
gemeente Geldrop - Mierlo te dekken 
uit openbare gezondheid ( FCL 
6710000 / ECL 43600). De 
totaalkosten voor het project bedragen 
€ 23.440,-. 

   

2020-003056 
irekuip 

Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 
Dommelvallei-organisaties 
 
Het “Gemeentebreed 
Informatiebeveiligingsbeleid Dienst 
Dommelvallei, Son en Breugel, Nuenen, 
Geldrop-Mierlo en PlusTeam” van 2016, is 
geactualiseerd. Het nieuwe beleid moet formeel 
vastgesteld worden. 

Het college besluit het nieuwe “Strategisch 
Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid 
Dommelvallei-organisaties” vast te stellen. 
  

   

2019-055800 
OS/magofe 

beslissing op bezwaar - 
omgevingsvergunning Losweg 26 te Geldrop 
 
Op 5 september 2019 (verzonden op 11 
september 2019) is een omgevingsvergunning 
met kenmerk 20190457 verleend voor het 
uitbreiden van de woning Losweg 26 te Geldrop. 
Tegen dit besluit is op 23 september 2019 een 
bezwaarschrift ontvangen. Deze adviesnota 
strekt tot het nemen van de beslissing op dat 
bezwaar. 

Het college besluit: 
  
1 Het bezwaarschrift ontvankelijk te 

verklaren. 
2 Het bezwaarschrift ongegrond te 

verklaren en het bestreden besluit in 
stand te houden. 

   

2019-044476 
OS/magofe 

beslissing op bezwaar - bouwen 
schoolgebouw en twee tijdelijke uitritten 
Grote Bos 2 te Geldrop 
 
Tegen het besluit van 15 juli 2019 (verzonden 
op 16 juli 2019) waarbij aan de Stichting 
Strabrecht College een omgevingsvergunning is 
verleend voor het realiseren van een 
schoolgebouw en aanleggen van twee tijdelijke 
inritten aan de Grote Bos 2 te Geldrop, is op 26 
augustus 2019 een bezwaarschrift ontvangen. 
Deze adviesnota strekt tot het nemen van de 
beslissing op dat bezwaar. 

Het college besluit: 
  
1 Het bezwaarschrift ontvankelijk te 

verklaren. 
2 Het bezwaarschrift ongegrond te 

verklaren en het bestreden besluit in 
stand te houden  

   

 "Keek op de week"  

   

2020-004177 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 3 maart 2020 
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2020-004177 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 3 
maart 2020 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 
 
 


