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2019-006583 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College 
van B&W op 19 februari 2019 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 
 

   

2017-037707 
RU/phwout 

Centrumplan Geldrop 
 
Op 16 december 2013 heeft de 
gemeenteraad de Centrumvisie en de 
notitie Parkeren (gewijzigd) vastgesteld. 
Hierin is een gefaseerde uitvoering 
voorzien van een integrale herinrichting 
van het openbaar gebied in het Geldropse 
centrum met daarin onder meer een 
nieuwe autoverbinding vanaf het terrein 
Achter de Kerk naar het marktplein aan de 
Heuvel. 
Ondernemers en bewoners hebben echter 
hun bezorgdheid uitgesproken over de 
voorgenomen nieuwe autoverbinding via 
het voetgangersgebied op de Heuvel. De 
gemeenteraad heeft daarop aangegeven 
dat er meer varianten onderzocht moeten 
worden met als doel het autoverkeer 
zoveel mogelijk te weren van het 
horecaplein. Dit heeft geresulteerd in een 
Variantenstudie verkeersontsluiting 
centrum Geldrop, d.d. 11 december 2018. 
In deze studie is een zestal 
ontsluitingsvarianten op diverse aspecten 
onderzocht en gewogen. Daaruit blijkt dat 
voor de korte en middellange termijn de 
varianten 2 en 5 het meest kansrijk zijn. 
In het nu voorliggende raadsvoorstel wordt 
de gemeenteraad gevraagd om het 
uitgangspunt voor de ontsluiting van het 
centrum gewijzigd vast te stellen t.o.v. het 
eerdere besluit van 16 december 2013 in 
dezen.  

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen 
in te stemmen met het raadsvoorstel. 

   

2018-045441 
RU/robont 

Vaststelling Uitwerkingsplan 
Talingstraat 
 
Voor het gebied dat wordt omkaderd door 
de Talingsraat, de Kievitstraat, de 
Mierloseweg en de Helze is sprake van 
één ontwikkeling. De ontwikkeling is een 

Het college besluit: 
 
1.1. Gewijzigd vast te stellen het uitwerkingsplan 

“Talingstraat- Noord- Zuid” 
NL.IMRO.1771.UPTalingstraat-UVA1 

1.2. In te stemmen met de reactie op de naar voren 
gebrachte zienswijzen volgens Nota van 
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aanscherping van de vastgestelde 
uitgangspunten in de visie van december 
2015, neergelegd in het Bestemmingsplan 
“Inbreidingslocaties Geldrop-
Mierlo”.Samen met de ontwikkelaar zijn 
mogelijkheden benut om het gehele 
gebied- inclusief de Dommelbeemd en het 
middengebied- in een ontwikkeling te 
betrekken, Hieronder valt het gebied uit het 
bestemmingsplan Inbreidingslocaties. 
De ontwikkeling vindt haar uitwerking in 
een uitwerkingsplan en een 
bestemmingsplan. De beide plannen 
hebben ter inzage gelegen. In een parallel 
advies wordt het raadsvoorstel m.b.t. het 
bestemmingsplan aan u voorgelegd. In dit 
advies komt uitsluitend het uitwerkingsplan 
aan bod. 

Zienswijzen; 
1.3. In te stemmen met de afspraken zoals die zijn 

gemaakt met indieners van zienswijzen; 
1.4. in te stemmen met de (gewijzigde notitie) 

ambtshalve wijzigingen op het ontwerp-
uitwerkingsplan volgens Nota van ambtshalve 
Wijzigingen: 

2. In te stemmen met een binnenplanse wijziging 
van het maximale aantal woningen in het 
gebied “wetgevingszone- wijzigingsgebied” 
m.b.t. het hofje (artikel 8.5 bestemmingsplan 
Inbreidingslocaties”) 

3. In te stemmen met het bijgevoegde 
raadsvoorstel; 

4. In te stemmen met het aangaan van: 
- de allonge op de anterieure                   

grondexploitatieovereenkomst van 28 
maart 2018 

- de koopovereenkomst voor gronden in 
uitwerkingsgebied 1 

- de koopovereenkomst voor gronden in 
uitwerkingsgebied 2 

- de koopovereenkomst met 3 kopers voor 
gronden in Projectgebied Wonen en 
Projectgebied Natuur 

- de koopovereenkomst voor de bouwkavels 
en een kavel voor infrastructuur in 
projectgebied Wonen 

5. Kennis te nemen van het Beeldkwaliteitsplan. 

   

2019-008535 
RU/risand 

aanbesteding Geovisia 
 
Op 20 april 2017 is met de projectopdracht 
gegevensbeheer 2.0 officieel van start 
gegaan (zie bijlage). Op basis van dit 
besluit heeft Geldrop-Mierlo de overstap 
gemaakt van Sweco Obsurv naar de al 
gedeeltelijk in huis aanwezige software van 
Dataquint (Geovisia) om de benodigde 
stappen te kunnen realiseren. Deze 
maatregel heeft zijn positieve uitwerking 
gehad en nu is het zaak om deze software-
omgeving te formaliseren. 

Het college besluit: 
  
1 Het projectvoorstel Applicatie voor het Beheer 

Openbare Ruimte (BOR) vast te stellen. 
2 De uitgebreide inkoopstrategie Geovisia vast te 

stellen. 
3 Op basis van deze uitgebreide inkoopstrategie 

af te wijken van het inkoopbeleid. 
4 Een overeenkomst te sluiten met DataQuint op 

basis van: Overeenkomst Geovisia als SaaS-
dienst en bijbehorende offerte. 

   

2018-007254 
RU/gahout 

Vergunning voor het bouwen en het 
afwijken van het bestemmingsplan 
bouwplan hoek Bogardeind-Laarstraat. 
 
Het bouwplan op deze locatie kent een 
lange geschiedenis. De geschiedenis start 
al in 1997, als besloten wordt te starten 
met planontwikkeling op de plek van de 
voormalige discotheek. Later is ook de 
cafetaria in de planontwikkeling betrokken. 
Uiteindelijk heeft het college in maart 2018 
groen licht gegeven voor de ontwikkeling 
van het bouwplan waar nu officieel 
vergunning voor is aangevraagd. Het 

Het college besluit vergunning te verlenen voor de 
activiteiten bouwen en handelen voor de realisatie 
van het bouwplan op de hoek van het Bogardeind 
en de Laarstraat (voormalig Topaterrein). 
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officiële besluit op deze aanvraag ligt nu 
voor. 

   

2019-005975 
MO/lenoyo 

herijken beleidsregels P-wet 
 
Met de bedoeling om klantvriendelijker te 
kunnen werken en bureaucratie te 
verminderen heeft Senzer in 2018 op 
diverse momenten verschillende 
beleidsregels op het beleidsterrein “Werk 
en Inkomen” aangepast. In enkele gevallen 
moesten beleidsregels ook worden 
aangepast aan gewijzigde bepalingen in de 
Participatiewet. Vaststelling van de 
beleidsregels is een bevoegdheid van het 
college van Burgemeester en Wethouders. 
In bijgaand advies worden nu gebundeld 9 
gewijzigde beleidsregels ter besluitvorming 
voorgelegd. De beleidsregels zijn in de 
gehele arbeidsmarktregio Helmond de Peel 
gelijk. De wijzigingen worden in een aparte 
bijlage toegelicht.  

Het college besluit: 
 
1. De volgende beleidsregels in te trekken: 

a. Nadere regels re-integratieverordening 
Participatiewet 2015 

b. Beleidsregels wet taaleis 2016 
c. Beleidsregels inzake middelentoets 

zoals opgenomen in richtlijnen B019, 
B020, B021, B022, B023, B024, B026, 
B027 en B028 en opgenomen in 
Verzamelbesluit. 

d. Beleidsregel Invordering 2015 (B125) 
e. Beleidsregels B001, B003-B007, B015-

B017, B029, B030, B039, B042, B052, 
B053, B057, B116, B117, B119, B159, 
B127 – B132, B135, B142, B144, B164, 
B169, B170, A002, A027, B001, W001, 
W005-W008, B060 (titels zie bijlage 2B) 
en Verzamelbesluit Beleidsrichtlijnen 
Participatiewet 2015, nadere regels 
subsidie werkcheques 2015, 
beleidsregels compensatie 
alleenstaande ouderkop 2016. 

f. Beleidsregels inzake verplichtingen en 
sancties zoals opgenomen in richtlijnen 
B157, B166, B167 en B171 en 
opgenomen in Verzamelbesluit. 

g. beleidsregels zoals opgenomen in 
richtlijnen B002, B031, B032, B033, 
B034, B035, B036, B037, B038, B040, 
B041 B136, en opgenomen in 
Verzamelbesluit 

h. Beleidsregels kostendelersnorm 2015 
zoals opgenomen in richtlijn 
Participatiewet B176 (commerciële 
relatie kostendelersnorm) en B018 (wijze 
van korten inkomsten i.v.m. 
kamerhuurders/kostgangers) 

i. Beleidsregels Moment uitbetalen 
vakantietoeslag (B139) en Moment 
uitbetalen algemene bijstand exclusief 
vakantietoeslag (B115). 

 
2. De volgende beleidsregels vast te stellen: 

a. Nadere regels reïntegratieverordening 
2019 

b. Beleidsregels beheersing Nederlandse 
taal 2019 

c. Beleidsregels middelentoets 2019. 
d. Beleidsregels Herziening, intrekking, 

terugvordering en invordering Geldrop-
Mierlo 2019 

e. Beleidsregel Aanvraag, uitkering en 
overige verplichtingen Geldrop-Mierlo 
2019 
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f. Beleidsregels inlichtingenplicht en 
bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW 
en IOAZ Geldrop-Mierlo 2019 

g. Beleidsregels gegevens opvragen en 
verstrekken Participatiewet, IOAW en 
IOAZ Geldrop-Mierlo 2019 

h. Beleidsregels commerciële relatie 
kostendelersnorm Geldrop-Mierlo 2019 

i. Beleidsregels moment uitbetalen 
uitkering exclusief vakantietoeslag en 
moment uitbetalen vakantietoeslag 
Geldrop-Mierlo 

   

2019-007635 
MO/maleuk 

Antwoord op motie raad inzake AEDs 
 
In de raadsvergadering van 12 november 
2018 is onder punt 3.6.2 Motie 11 van 
CDA/DGG/DPM/PvdA/GL/VVD m.b.t. 
bereikbare en bruikbare AED’s in de hele 
gemeente aan de orde  gesteld. Door de 
wethouder is geantwoord: Dat hij positief is 
over de breed gedragen motie maar dat 
het al direct een oplossing(budget) 
aangeeft. Het is eigenlijk een amendement 
en voorbarig. Hij heeft toegezegd de zaak 
te inventariseren en terug te komen naar 
de raad. Bij deze voldoet hij aan die 
toezegging. 

Het college besluit in te stemmen met de 
raadsinformatiebrief. 

   

2019-006630 
MO/niraai 

Verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning 2019 
 
Sinds 1 januari 2019 geldt het 
zogenoemde abonnementstarief voor de 
eigen bijdrage binnen de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). 
Inwoners met een indicatie voor een Wmo-
voorziening betalen maximaal een eigen 
bijdrage van € 17,50 per vier weken. Het 
formele besluit is eind 2018 door het Rijk 
bekend gemaakt. De verordening 
Maatschappelijke Ondersteuning dient hier 
op aangepast te worden. Om dit proces 
zorgvuldig te doorlopen zijn enkele 
collega’s geraadpleegd en is de Wmo raad 
om advies gevraagd te worden. Dit proces 
heeft wat tijd in beslag genomen maar de 
invoering van het abonnementstarief was 
vanaf 1 januari 2019 al geborgd doordat 
landelijke wetgeving boven lokale 
wetgeving geldt. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het raadsvoorstel. 
2. In te stemmen met de concept Verordening 

Maatschappelijke Ondersteuning 2019 
3. De beleidsregels Maatschappelijke 

Ondersteuning 2019 vast te stellen. 
4. Het advies van de Wmo raad voor 

kennisgeving aan te nemen. 

   

2019-007998 
FIN/maruyt 

Memo Frauderisicos 
 
Op verzoek van de accountant is een 
memo frauderisico’s opgesteld. Het college 
wordt geïnformeerd over de inhoud van 

Het college besluit de memo frauderisico’s voor 
kennisgeving aan te nemen. 
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deze memo. 

   

2019-005467 
PU/albeen 

MT-rapportages BRP en PNIK 
 
De jaarlijkse zelfevaluaties Basisregistratie 
Personen (BRP) en Reisdocumenten 
(PNIK) hebben we wederom met een goed 
resultaat afgelegd. Wij brengen u graag op 
de hoogte van de resultaten en de 
gevolgen daarvan. De uittreksels zijn als 
bijlage aan deze nota toegevoegd. 
“Goed” wil zeggen dat we meer dan 
voldoende aan de gestelde eisen voldoen.  

Het college neemt de MT-rapportage BRP en PNIK 
ter kennisgeving aan. 

   

2019-003268 
OS/wigebo 

Jaarprogramma 2019 Stedelijk Gebied 
Eindhoven 
 
In de vergadering van het Bestuurlijk 
Platform Stedelijk Gebied Eindhoven van 1 
februari jl. is het jaarprogramma 2019 
vastgesteld. Het programma wordt ter 
kennisname voorgelegd aan de 
gemeentebesturen. 

Het college besluit: 
  
1. Het jaarprogramma 2019 Stedelijk Gebied 

Eindhoven voor kennisgeving aan te nemen 
2. Het jaarprogramma met raadsinformatiebrief 

aan de raad aan te bieden 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-007913 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 26 
februari 2019 

Het overzicht representatie wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Sluiting  

 


