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2020-005042 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 10 maart 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2019-005942 
RU/pevers 

vaststelling planschade Sporkehout 40 tgv 
uitbreidingsplannen Kuhn 
 
De eigenaar van het perceel Sporkehout 40 te 
Geldrop heeft een verzoek ingediend bij uw 
college om toekenning van een 
planschadevergoeding als gevolg van de 
inmiddels uitgevoerde uitbreidingsplannen van 
het bedrijf Kuhn aan de Nuenenseweg 78. 
De Stichting  Adviesbureau Onroerende Zaken 
(SAOZ) heeft op verzoek van de gemeente als 
onafhankelijke deskundige een rapport 
uitgebracht aan uw college. 

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met het advies van de 

Stichting Adviesbureau Onroerende 
Zaken (SAOZ) met betrekking tot het 
ingekomen verzoek om planschade en 
het in het advies opgenomen bedrag 
conform vast te stellen als te 
verstrekken tegemoetkoming in geleden 
planschade. 

2 De eigenaar/eigenaren van Sporkehout 
40  hierover informeren en Kuhn, onder 
verwijzing naar de op 3 juni 2013 
tussen Kuhn en gemeente gesloten 
anterieure overeenkomst, te verzoeken 
het bedrag te compenseren en binnen 
vier weken over te maken op de 
bankrekening van de gemeente.  

   

2017-032518 
RU/starno 

Eigendomsoverdracht molens Geldrop-
Mierlo 
 
Zoals eerder bij het vaststellen van het rapport 
Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed 
is vernoemd, is de gemeente voornemens het 
eigendom van de standerdmolen in Mierlo en 
de Korenbelt molen in Geldrop over te dragen 
aan een molenstichting. Hiervoor is de 
“Molenstichting Geldrop- Mierlo” opgericht.  

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met het voorstel om het 

eigendom van de molens over te 
dragen aan de Molenstichting. 

2. De stukken door te sturen naar de 
commissie Ruimte.  

   

2019-038113 
MO/gekamm 

Lokaal Sportakkoord 
 
De gemeente Geldrop-Mierlo doet mee aan 
het landelijk initiatief van het ministerie om te 
komen tot Lokale Sportakkoorden. Wanneer 
wij een Lokaal Sportakkoord sluiten met de 
lokale sportpartijen komt er zowel in 2020 en 
2021 een bedrag beschikbaar van € 21.500 
om op lokaal niveau sporten en bewegen te 
stimuleren. 

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

Sportakkoord. 
2. Het toezicht op de uitvoering van het 

Lokaal Sportakkoord neer te leggen bij 
de Sportraad van de gemeente 
Geldrop-Mierlo. 
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2020-006417 
MO/niraai 

Budget Sociaal Domein 
 
In samenwerking met de Dienst Dommelvallei 
is  een memo opgesteld om eenduidige 
uitgangspunten te bepalen voor de budgetten 
van het Sociaal Domein en de taakstelling voor 
de Taskforce Sociaal Domein. Door verloop 
van de tijd, autonome ontwikkelingen in het 
Sociaal Domein, toegevoegde middelen voor 
nieuwe wetgeving en extra taken was het 
noodzakelijk de uitgangspunten goed en 
helder in kaart te brengen. 
Na vaststelling van deze memo is het voor alle 
partijen duidelijk wat het budget Sociaal 
Domein, en daarmee de taakstelling voor de 
Taskforce, voor 2023 is.  

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met de memo 

“Taakstelling Taskforce Sociaal 
Domein”. 

2 Kennis te nemen van de memo Plan B 
Taskforce inclusief rapportage. 

3 De raad te informeren aan de hand van 
de samenvatting “Taakstelling 
Taskforce Sociaal Domein”. 

  

   

2019-037423 
OS/jostri 

Handhaving op overtreding Bouwbesluit 
2012 - Spaarpot 12 in Geldrop 
 
Op 3 januari 2020 is door de eigenaren 
Spaarpot 10 het verzoek ingediend tot 
handhavend optreden tegen overtredingen 
Bouwbesluit 2012 met betrekking tot 
brandveiligheid vanwege de aanwezigheid van 
een voorraad houten pallets op het perceel 
Spaarpot 12. Onderzoek wijst uit dat het 
verzoek gehonoreerd dient te worden. 
Exploitant Spaarpot 12 dient gelast te worden 
de voorraad te verwijderen of zodanige 
voorzieningen te treffen en vooraf aan te tonen 
dat voldaan wordt aan het Bouwbesluit 2012. 

Het college besluit in te stemmen met het 
verzenden van het concept 
handhavingsbesluit aan de eigenaren van 
Geldrop-Logistics, gevestigd aan de 
Spaarpot 12.  

   

2020-004651 
OS/wigebo 

Vergadering AB Metropoolregio 18-3-2020 
 
De vergaderstukken van het Algemeen 
Bestuur (AB) van de Metropoolregio 
Eindhoven voor de vergadering van 18 maart 
2020 worden in een collegevergadering, 
voorafgaand aan de vergadering van het AB, 
besproken. De stukken geven geen aanleiding 
voor het maken van op- of aanmerkingen. 

Het college besluit de vergaderstukken voor 
kennisgeving aan te nemen. 

   

2020-006240 
OS/lischa 

Beslissing op bezwaar - besluit 
bijstandsuitkering 
 
Bezwaarschrift gericht tegen besluit van 27 
september 2019, waarbij aan belanghebbende 
bijstand is toegekend met ingang van de 
aanvraagdatum, zijnde 4 september 2019. 

Het college besluit: 
  
1 Het bestreden besluit te herroepen en 

bijstand toe te kennen met 
terugwerkende kracht vanaf 10 juli 
2019, zijnde de aanvraagdatum van de 
WW-uitkering. 

2 Proceskostenvergoeding toe te kennen 
van € 1050,00 (2 punten). 

   

 "Keek op de week"  
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2020-006276 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 17 maart 2020 
 

 

   

2020-006276 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 17 
maart 2020 - extra aandacht hiervoor ivm 
annuleringen ivm Coronavirus 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 
  

   

 Sluiting  

   

 
 
 


