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gemeentesecretaris, de heer J.C.J. van Bree, burgemeester 
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2020-001765 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van 
College van B&W op 28 januari 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2020-000525 
RU/hasant 

Werkprogramma ODZOB 2020 
 
Nadat in 2013 de Omgevingsdienst 
(ODZOB) operationeel is geworden, 
moeten wij jaarlijks concrete 
werkafspraken met hen maken in de 
vorm van een jaarlijks werkprogramma. 
Het voor 2020 opgesteld 
werkprogramma ligt nu aan u voor.  

Het college besluit in te stemmen met het 
werkprogramma 2020. 

   

2019-047741 
RU/niluij 

Collegevoorstel inspraaknotitie en 
Definitief Ontwerp 
 
Op 24 september 2019 is besloten het 
voorlopig ontwerp van project 
Herinrichting Mierloseweg in de inspraak 
te brengen. Het project heeft inmiddels 
de inspraakprocedure doorlopen. In de 
inspraaknotitie zijn alle schriftelijke en 
mondelinge reacties kort samengevat en 
tevens voorzien van een reactie. Deze 
hebben geleid tot een beperkt aantal 
wijzigingen op het voorlopig ontwerp. 
In het nu voorliggende voorstel stellen 
wij voor de inspraaknotitie en het 
definitieve ontwerp (DO) voor de 
herinrichting van de Mierloseweg vast te 
stellen.  

Het college besluit: 
 
1 De inspraaknotitie Herinrichting Mierloseweg, 

d.d. 29-01-2020 vast te stellen 
2 Het definitieve ontwerp Herinrichting 

Mierloseweg, d.d. 29-01-2020 vast te stellen. 
  

   

2018-037456 
RU/jujent 

Raadsinformatiebrief over laatste 
stand van zaken Regionale 
Energiestrategie (RES) 
 
18 december 2019 is een raadssessie 
voor de raden uit het stedelijk gebied 
(SGE) gehouden over de Regionale 
Energiestrategie (RES). In de 
bijgevoegde raadsinformatiebrief van het 
MRE wordt terugkoppeling gegeven over 
deze raadsessie en worden de verdere 

Het college besluit kennis te nemen van de 
raadsinformatiebrief en planning en deze aan de 
raad aan te bieden. 
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ontwikkelingen binnen de RES 
besproken. Ook is een voorlopige 
planning toegevoegd van het proces om 
tot het concept bod aan het rijk te 
komen. 

   

2020-001771 
RU/pevers 

Bestemming perceel NH Hotels, 
Bogardeind 219 
 
Het NH Hotel aan het Bogardeind 291 is 
(in principe) verkocht. 
Op 13 december 2019 heeft de nieuwe 
eigenaar de betrokken collegeleden 
geïnformeerd over deze verkoop en over 
de plannen met betrekking tot het 
perceel/het hotel op korte en langere 
termijn. Daarbij is uw college gevraagd 
om snel tot een standpunt/zienswijze te 
komen ten aanzien van de plannen. 
 Een integraal (handhaving, toerisme en 
recreatie, verkeer, volkshuisvesting, 
juridisch) advies aan uw college is in 
voorbereiding. Uw college heeft 
aangegeven graag nu al een standpunt 
te willen bepalen over de juridische 
interpretatie van de 
bestemmingsplanbepalingen versus de 
aangegeven plannen.  

Het college besluit: 
  
1 Dat de voorliggende plannen voor het NH 

Hotel in strijd zijn met de bepalingen van het 
vigerende bestemmingsplan. 

2 De nieuwe eigenaar hiervan schriftelijk en 
mondeling in kennis  te stellen. 

   

2019-046746 
MO/jemeij 

Procesmanager toekomst Centrum 
Hofdael 
 
Middels deze raadsinformatiebrief kunt u 
de raad mededelen dat u voor de 
uitvoering van het procesplan € 50.000,-
beschikbaar stelt voor een externe 
procesmanager. Hiermee kunt u verdere 
vertraging in het proces zo veel mogelijk 
voorkomen. Dit bedrag zullen wij 
opnemen in de eerste tussentijdse 
rapportage 2020. 

College besluit om: 
 
1. In te stemmen met het inhuren van een 

externe procesmanager. 
2. De kosten voor de inhuur vast te stellen op 

maximaal 50.000 euro. 
3. Deze kosten ten laste te brengen van de post 

onvoorziene uitgaven en stelposten (fcl 
6080001, ecl 38000U, niet in te delen 
uitgaven). 

4. Raadsinformatiebrief vast te stellen en te 
verzenden aan de gemeenteraad. 

   

2020-001681 
MO/gewund 

Toekennen subsidie Senzer 2020 
 
Toekennen subsidie aan Senzer voor de 
uitvoering van de Participatiewet, Wsw, 
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) en 
uitkeringsverstrekkingen behoeve van 
levensonderhoud of loonkostensubsidie 
(BUIG-middelen) en Algemene middelen 
in de kosten van de uitvoering. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de hierna volgende 

subsidieverlening aan Senzer in 2020: 
1 € 654.867 voor de duur van 12 

maanden voor de uitvoering van 
participatie activiteiten als bedoeld in de 
Participatiewet; 

2 € 1.485.968 voor WSW-oud 
3 € 9.783.209 voor de duur van 12 

maanden voor het verstrekken van een 
uitkering aan die mensen die (tijdelijk) 
niet kunnen voorzien in hun eigen 
levensonderhoud of het verstrekken 
van loonkostensubsidie zoals bedoeld 
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in de Participatiewet, inclusief de 
uitvoering zoals bedoeld in het 
Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004; 

4 € 18.621 voor de duur van 12 maanden 
voor Bbz-onderzoekskosten 2020; 

5 € 2.334.475 een aanvullende bijdrage 
voor de uitvoering, zoals opgenomen in 
de begroting van Senzer. Deze bijdrage 
is aanvullend op de specifieke 
subsidies voor genoemde regelgeving 
(art. 33 lid 5 sub b gemeenschappelijke 
regeling Werkbedrijf Senzer). 

2 Senzer te machtigen om gedurende de 
periode van deze subsidietoekenning om 
informatie volgens de daartoe gestelde regels 
te verstrekken aan de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid of de aangewezen 
bewerker; 

3 De conceptbeschikking(en), na het besluit, toe 
te zenden aan het Algemeen Bestuur van het 
Werkbedrijf Senzer. 

   

2019-039118 
MO/lokraa 

Schriftelijke raadsvragen DGG 
subsidietender voorschoolse 
educatie 2020-2023 
 
Op 19 december 2019 is er een 
raadsinformatiebrief uitgegaan, 
waarmee de raad wordt geïnformeerd 
over het verloop van de 
‘Ontwikkelrichting (voorschoolse) 
educatie’, specifiek de subsidietender 
2020-2023. DGG heeft hierover 
raadsvragen gesteld.  

Het college besluit in te stemmen met de 
beantwoording van de schriftelijke raadsvragen 
DGG subsidietender voorschoolse educatie 2020-
2023.  

   

2020-001743 
PU/albeen 

Aanwijzingsbesluit (Buitengewoon) 
Ambtenaren van de Burgerlijke Stand 
gemeente Geldrop-Mierlo 2020 
 
Er zijn arbeidsrechtelijke wijzigingen 
voor de (buitengewoon) ambtenaren van 
de burgerlijke stand als gevolg van de 
invoering van de Wnra. Daarnaast zijn er 
ook wijzigingen van bestuursrechtelijke 
aard. De (buitengewoon) ambtenaren 
van de burgerlijke stand moeten 
voortaan worden ‘aangewezen’ door het 
college van B&W. Voorheen werden zij 
‘benoemd’ door het college van B&W. 

Het college besluit het Aanwijzingsbesluit 
(Buitengewoon) Ambtenaren van de Burgerlijke 
Stand gemeente Geldrop-Mierlo 2020 vast te 
stellen.  

   

 "Keek op de week"  

   

2020-002430 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W 
vergadering d.d. 4 februari 2020 
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2020-002430 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 
4 februari 2020 

Het overzicht representatie wordt ter kennisgeving 
aangenomen.  

   

 Sluiting  

   

 
 
 


