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2017-007097 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 7 maart 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  
 

   

2017-006307 
MO/Pewilm 

Benoeming nieuw lid Cliëntenraad Participatiewet en 
Minima (CPM) 
 
Binnen de gemeente is de CPM actief. De cliëntenraad 
geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van 
lokaal beleid op het terrein van de Participatiewet. De CPM 
bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten (60%) 
en belangenorganisaties (40%). Het maximaal aantal leden 
is 12. Op dit moment zijn er 9 leden. Nieuwe leden moeten 
worden voorgedragen door de CPM en benoemd worden 
door het college. ln overleg met wethouder Jeucken heeft 
de CPM besloten om het zittend aantal leden uit te breiden 
met een tweetal leden vanuit de doelgroep.  

Het college besluit de 
voorgedragen kandidaat te 
benoemen als lid van de CPM per 
1 maart 2017 
 

   

2017-003107 
MO/Erdirk 

Subsidie Stichting De Tandeloze Tijd 
 
Stichting 'de Tandeloze Tijd' heeft ten doel een wandeling 
en aanvullende activiteiten op te zetten en te onderhouden 
langs plekken uit de romans van de heer A.F.Th. van der 
Heijden, in Geldrop-Mierlo. Zij hebben hier in een eerder 
stadium reeds een incidentele subsidie van € 1950,- voor 
ontvangen vanuit Recreatie & Toerisme. Deze subsidie is 
onder andere gebruikt voor de ontwikkeling van een 
wandelboek, een smartphone-app en diverse publicitaire 
activiteiten. Nu wordt verzocht om een structurele subsidie 
van € 2000,00 voor een periode van 4 jaar. 

Het college besluit: 
 
1. Akkoord te gaan met een 
structurele subsidie van € 2000,00 
voor Stichting De Tandeloze Tijd 
voor een periode van 2 jaar. 
2. Deze subsidie te betalen vanuit 
het budget voor culturele 
verenigingen, FCL6540002 
ECL42500. 

   

2016-026542 
MO/Gekamm 

Memorie van toelichting Plan van aanpak 
rubbergranulaat 
 
Op 28 februari 2017 is aan de raad het Plan van aanpak 
rubbergranulaat toegestuurd. In dit plan van aanpak wordt 
voorgesteld om een infill van het product Coolplay op onze 
kunstgrasvelden aan te brengen. Nader onderzoek leert 
echter dat er een keuzemogelijkheid bestaat voor 
verschillende kwaliteiten van kurk-infill. De keuze voor een 
betere kwaliteit van de kurk-infill kan gevolgen hebben voor 
de kostenraming. 

Het college besluit in te stemmen 
met de inhoud van de Memorie van 
toelichting en deze toelichting wordt 
geïntegreerd in het oorspronkelijke 
raadsvoorstel Plan van Aanpak 
rubbergranulaat. 
 

   

2017-003791 
MO/Fakler 

Sociale Index 2016 
 
De Sociale Index is ontwikkeld om wijkgerichte sturings-
informatie te genereren uit verschillende informatiebronnen. 
Op 29 september 2015 (nr 15bw.0487) is de conceptversie 
van de Sociale Index vrijgegeven voor een inspraakronde 
met inwoners. Op basis daarvan is de Sociale Index van 
uiterlijk veranderd. Zo zijn de kleuren in de rozetten 
aangepast aan de kleuren van onze huisstijl en de opzet 

Het college besluit: 
 
1. De Sociale Index 2016 vast te 
stellen als onderlegger voor te 
ontwikkelen gemeentelijk beleid; 
2. Op basis van 
gebruikerservaringen toe te werken 
naar een volgende versie; 
3. De raad te  informeren over de 



van de wijkrapportages is veranderd. Omdat de Sociale 
Index continu wordt doorontwikkeld is het wel belangrijk om 
mijlpalen te markeren. Daarom willen we de raad nu 
opnieuw meenemen in het ontwikkelproces van de Sociale 
Index door dit proces te presenteren in de Leefkamer. 
We gaan de Index in eerste instantie niet actief 
communiceren. We gaan de Index door-ontwikkelen aan de 
hand van gebruikservaringen. Ook zullen we de 
mogelijkheden onderzoeken om in de toekomst de Index 
breder in te zetten en als onderlegger te gebruiken voor co-
creatie met externe partijen (organisaties en inwoners). 

status van de Sociale Index 2016 
middels een presentatie in de 
Leefkamer; 
4. Verzocht wordt om op dinsdag 
21 maart 2017 de betreffende 
presentatie in de vergadering van 
het College van B&W te verzorgen. 

   

2017-007080 
DD/Maruyt 

Discussiestuk reserves en voorzieningen 
 
Aan de hand van dit discussiestuk worden de bestaande 
afspraken over reserves en voorzieningen en het nut en 
de noodzaak van alle reserves en voorzieningen 
afzonderlijk beoordeeld. Het voornemen is om dit 
discussiestuk sonderend voor te leggen aan de raad in de 
Algemene Kamer van 3 mei 2017. De uitkomsten hiervan 
worden verwerkt en via de kadernota 2017 voorgelegd aan 
de raad. 

Het college besluit: 
 
1. Het voorstel aan te houden. 
2. dat het discussiestuk op een 
aantal punten dient te worden 
aangevuld: 
- pagina 22: de raad heeft een 
bewuste keuze gemaakt om de 
toeristenbelasting te beschouwen 
als een doelbelasting 
- pagina 32: de totstandkoming van 
de ‘voorziening wonen’ moet nader 
worden uitgelegd, met name ook in 
relatie tot de opmerking dat er op 
dit moment geen structurele 
stortingen plaatsvinden 
- pagina 38: de nog niet ingevulde 
verbetervoorstellen ten aanzien van 
diverse reserveringen en 
voorzieningen moeten worden 
ingevuld.  

   

2017-006883 
OS/Silind 

Uitgifte gemeentegids Geldrop-Mierlo 
 
De gemeente heeft in 2015 met uitgeverij Akse Media uit 
Den Helder een overeenkomst afgesloten voor het 
uitbrengen van onze gemeentegids. De eerste editie 
verscheen in december 2015, de laatste kwam eind 2016 
uit. Nu alle edities zijn geleverd is de overeenkomst 
officieel opgezegd. We staan nu voor de keuze of we een 
gedrukte en een digitale versie van de gemeentegids willen 
behouden in onze gemeente en zo ja, om een nieuw 
contract af te sluiten met een uitgever. 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de 
evaluatie van het contract met Akse 
Media, uitgever van de 
gemeentegidsen 2015-2016 en 
2016-2017;. 
2. ln te stemmen met de keuze om 
ook de komende twee jaar een 
gedrukte en een digitale versie 
van de gemeentegids voor 
Geldrop-Mierlo uit te geven. 
3. In te stemmen met het uitvoeren 
van een verkorte inkoopstrategie en 
het afsluíten van een contract met 
Akse Media. 

   

2017-006559 
OS/Jobast 

Vaststellen van de Landelijke Handhavingsstrategie 
(LHS) 
 
Het hebben van een handhavingsstrategie is verplicht. Dat 
vormt de basis om zorg te kunnen dragen voor de 
bestuursrechtelijke handhavingstaak die we als 
bestuursorgaan hebben. Ondersteund door het Programma 
Uitvoering met Ambitie (PUmA) is in breder verband het 
initiatief genomen om met alle bij het omgevingsrecht 
betrokken overheden, een landelijke strategie op te stellen 
voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). 
In het Bestuurlijk Omgevingsberaad is de eindversie van de 
Landelijke Handhavingsstrategie (LHS, versie 1.7) destijds 
aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Milieu. 
Daarbij spraken alle betrokken partijen zich uit voor 

Het college besluit: 
 
1. De “Landelijke 
Handhavingsstrategie” vast te 
stellen en te gebruiken als 
uitvoeringskader voor handhaving 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) en de in 
artikel 5.1 van de Wabo 
opgenomen wetten; 
2. De raad door middel van de  
raadsinformatiebrief hierover te 
informeren. 
 



implementatie van de LHS. Implementatie van de LHS 
houdt o.a. in dat de bevoegde overheden de LHS 
vaststellen als eigen strategie en gaan toepassen. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag  14 maart 2017 
 
 
Opening Wandeling Kasteel Geldrop ikv Het Wandelboek 
A.F.Th. van der Heijden op zaterdag 8 april om 11.30 uur. 
Wethouder Verdouw neemt de uitnodiging aan. 
 
Bekendmaking winnaar competitie IJssalon van het jaar 
2017 op vrijdag 24 maart om 16.15 uur bij ijssalon Kees, 
Bogardeind 110, Geldrop. 
Wethouder Verdouw neemt de uitnodiging aan. 

Met inachtneming van een enkele 
aanpassing wordt het overzicht 
representatie ter kennisgeving 
aangenomen. 
 

   

 Rondvraag  

 


