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2019-053080 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 29 oktober 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2019-053885 
RU/yvgraa 

Aanpak stikstofproblematiek 
 
Met bijgevoegde raadsinformatiebrief 
informeert u de gemeenteraad in het kort over 
de stikstofproblematiek en het PAS. U 
informeert de raad over de wijze waarop we 
hier op dit moment mee omgaan, voor zover 
het gaat om bestemmingsplannen en 
vergunningverlening. 

Het college besluit in te stemmen met de 
raadsinformatiebrief. 

   

2019-052827 
RU/yvgraa 

Aanwijzing categorieën artikel 6.5 lid 3 
Besluit omgevingsrecht 
 
Het college kan met een 
omgevingsvergunning toestaan dat een 
project afwijkt van het bestemmingsplan. In 
sommige gevallen kan dit met de reguliere 
procedure (bij ‘kruimelgevallen’ of in het geval 
van een binnenplanse afwijking). In andere 
gevallen moet dit met de uitgebreide 
procedure (Wabo-projectbesluit). 

Het college besluit in te stemmen met 
het raadsvoorstel (inclusief bijlagen) over een 
nieuwe concrete aanwijzing van categorieën 
van gevallen van aanvragen om een 
omgevingsvergunning, waarvoor geen 
verklaring van geen bedenkingen nodig is. 

   

2018-041211 
RU/pevers 

Ontwerp-Paraplubestemmingsplan 
Huisvesting Geldrop-Mierlo 
 
Op 13 mei 2019 heeft de gemeenteraad 
ingestemd met uw voorstel van 9 april 2019 
om een aantal uitgangspunten vast te stellen 
voor de opstelling van een 
paraplubestemmingsplan in het kader van 
kamergewijze bewoning en woningsplitsing. 
 Het daarop afgestemde ontwerp-
paraplubestemmingsplan Huisvesting 
Geldrop-Mierlo is thans gereed en kan, na 
accordering, in het kader van de vaststelling 
door de gemeenteraad, ter inzage worden 
gelegd. 

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met het ontwerp-

paraplubestemmingsplan Huisvesting 
Geldrop-Mierlo; 

2 Het ontwerp-paraplubestemmingsplan met 
ingang van vrijdag 8 november 2019 
gedurende zes weken ter inzage te leggen 
met de mogelijkheid tot het indienen van 
zienswijzen bij de gemeenteraad. 
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2019-022756 
MO/gekamm 

Analyse binnensport Geldrop-Mierlo 
 
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft op dit 
moment drie grote sporthallen, die wij zelf 
exploiteren en beheren. Wij hebben een 
analyse gemaakt van de behoefte aan 
sporthallen voor de periode van de komende 
tien jaar. Onze conclusie is dat wij voor de 
komende periode behoefte houden aan drie 
sporthallen in onze gemeente. 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met de conclusies van onze 

Analyse binnensport Geldrop-Mierlo. 
2. In 2024 een nieuwe Analyse binnensport te 

maken. 

   

2019-053725 
MO/niraai 

Doorontwikkeling jeugdproducten en 
indexering 
 
Eind 2017 heeft het college de Producten 
Diensten Catalogus voor Jeugdzorg en Wmo 
inclusief de tarieven vastgesteld. Een aantal 
producten uit deze PDC Jeugd is de 
afgelopen maanden dooront-wikkeld in de 
regio Helmond, Peelgemeenten en 
Dommelvallei+. De doorontwikkeling is 
gebaseerd op input van zowel de gemeenten 
als zorgaanbieders. De nieuwe 
jeugdzorgproducten en tarieven liggen hierbij 
ter vaststelling voor.  

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met de 

productomschrijvingen voor de 
specialistische behandelingsproducten 
Jeugd en de begeleidingsproducten Jeugd. 

2 In te stemmen met de voorgestelde 
tarieven, behorend bij de onder 1 
genoemde producten. 

3 In te stemmen met de ingangsdatum van de 
nieuwe producten op 1 januari 2020 en een 
sterfhuis-construct voor de oude producten 
tot 1 juli 2020. 

4 In te stemmen met het verlengen van de 
individuele verblijfstarieven voor de duur 
van één jaar. 

5 In te stemmen met het indexeren van de 
niet-doorontwikkelde producten en de 
producten LVB-1 en LVB-2 uit de PDC met 
2,54% in 2020. 

6 In te stemmen met de productomschrijving 
voor Diagnostiek. 

   

2019-053880 
MO/aisaft 

Aanpassing verordening Jeugdhulp en 
Maatschappelijke Ondersteuning 
 
Op 18 december 2017 heeft de Raad van de 
gemeente Geldrop-Mierlo de Verordening 
jeugdhulp 2018 vastgesteld. De praktijk heeft 
in de loop van 2019 echter geleerd dat er een 
aantal aanpassingen gedaan moeten worden, 
te weten onder andere de toevoeging van het 
Verwijsprotocol medische verwijzers en een 
aanpassing in de vaststelling van het PGB-
tarief. 
Op 8 april 2019 heeft de Raad tevens de 
Verordening Maatschappelijke ondersteuning 
2019 vastgesteld. Per 1 januari 2020 wordt 
het abonnementstarief, een vast tarief voor de 
eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, 
definitief van kracht. De wetswijziging heeft 
gevolgen voor de huidige verordening van 
onze gemeente. In de huidige verordening 
wordt uitgegaan van een bedrag van € 17,50 
per vier weken maar dit wordt € 19,- per 
maand (bijdrage periode). Dit dient dus 
aangepast te worden. 

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

Maatschappelijke Ondersteuning en 
Beleidsregels Maatschappelijke 
Ondersteuning 2020. 

3 In te stemmen met de Verordening 
Jeugdhulp en de Beleidsregels Jeugdhulp 
2020. 
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Ook de beleidsregels zijn op basis van deze 
inzichten aangepast. Het betreft slechts kleine 
aanpassingen. 

   

2019-018670 
MO/yvhuib 

Evaluatie Jongerenraad 
 
Bij de opzet van de jongerenraad is destijds 
besproken om de jongerenraad na een jaar te 
evalueren. In bijgaand voorstel is de evaluatie 
van de jongerenraad te vinden inclusief 
wijzigingsvoorstel. 

Het college besluit in te stemmen met het 
raadsvoorstel. 

   

2019-048397 
OS/miehoo 

Raadsinformatiebrief Ontwerpbeleidsplan 
ex artikel 14 Wet veiligheidsregios VRBZO 
 
Het huidige beleidsplan van Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost (VRBZO) loopt tot 1 januari 
2020. Er worden op bestuurlijk-strategisch 
niveau gesprekken gevoerd over de toekomst 
van VRBZO. Dit gaat leiden tot een bestuurlijk 
vastgestelde strategie, visie en een meerjarig 
organisatiebeleidsplan. Voorafgaand aan de 
vaststelling daarvan zal VRBZO in 2020 
bijeenkomsten organiseren voor overleg met 
de raden. 
Om te voldoen aan de bepalingen van de Wet 
veiligheidsregio’s (Wvr) wordt vooruitlopend 
hierop aan het Algemeen Bestuur in de 
vergadering van 16 december 2019 een 
beleidsplan ex artikel 14 Wvr ter vaststelling 
voorgelegd. Het overleg met de raad hierover 
kan schriftelijk plaatsvinden. 

Het college besluit akkoord te gaan met de 
raadsinformatiebrief. 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-053959 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 5 november 2019 

 

   

2019-053959 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 5 
november 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 
 
 


