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2019-053959 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 5 november 2019 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2019-052294 
RU/roelem 

Groot onderhoud Wilhelminastraat 
Vaststellen Voorlopig Ontwerp 
 
In het “Onderhoudsplan Wegen 2018-2019” is 
voorzien in onderhoud aan de Wilhelminastraat. 
Er is een plan uitgewerkt waarin de verhardingen 
worden opgeknapt en de groenvoorzieningen 
verbeterd Er worden maatregelen genomen om 
de verkeersstructuur te verbeteren. 

Het college besluit het Voorlopig Ontwerp van 
het Groot Onderhoud Wilhelminastraat vrij te 
geven voor inspraak. 
  

   

2019-044098 
RU/jowaar 

Verlenen subsidie Ondernemersfonds 2020 
 
Stichting Centrummanagement Geldrop en 
Stichting Centrum- en Lintenmanagement Mierlo 
hebben beide een verzoek om subsidie 
Ondernemersfonds 2020 ingediend. 

Het college besluit: 
  
1 Stichting Centrummanagement Geldrop 

subsidie te verlenen van € 88.587,51 
2 Stichting Centrum- en Lintenmanagement 

Mierlo subsidie te verlenen van € 34.747,21 

   

2017-037707 
RU/phwout 

Herinrichting Heuvel, deelplan 1 
 
Dit voorstel is een uitwerking van het rapport 
‘Centrum Geldrop: een plek met hart’ (deel1: 
ontwikkelingsvisie + deel 2: 
uitvoeringsprogramma), d.d. augustus 2013. 
Bovendien sorteren we voor op de actualisatie 
van deze centrumvisie.  
Op 19 december 2017 heeft u besloten een 
tweetal varianten voor de herinrichting van de 
Heuvel en het horecaplein (gedeeltelijk) in de 
inspraak te brengen. Daarop werd op verzoek 
van de raad de ‘Variantenstudie 
verkeersontsluiting centrum Geldrop’, d.d. 11 
december 2018, opgesteld. Op 8 april 2019 heeft 
de raad besloten in te stemmen met een 
verkeersontsluiting voor de korte termijn volgens 
variant 2. Met deze verkeerscirculatie wordt 
gehoor gegeven aan de brede voorkeur van 
bewoners en ondernemers.  
In het nu voorliggende voorstel wordt u gevraagd 
het definitieve ontwerp (DO) voor de herinrichting 
van de Heuvel, deelplan1, vast te stellen. Dit 
deelplan heeft enkel betrekking op het gedeelte 

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met het definitief ontwerp voor 

de herinrichting van de Heuvel, deelplan 1, 
conform variant 2, d.d. 30 oktober 2019; 

2 De gemeenteraad te informeren met de 
raadsinformatiebrief over de stand van zaken 
met betrekking tot de beoogde herinrichting. 
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tussen Korte Kerkstraat en de onderdoorgang 
van de Heuvel naar de Bezorgershof, alsmede 
de openbare ruimte tussen de kerk en de 
achterzijde van de Nettorama. Het 
herinrichtingsplan voorziet in een inrichting als 
voetgangersgebied, vergelijkbaar met de sfeer 
als eerder werd gerealiseerd in de Korte 
Kerkstraat.  

   

2019-054876 
RU/jujent 

Aanvraag subsidie Regeling Reductie 
Energiegebruik (RRE) 
 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties heeft een specifieke uitkering 
opengesteld voor gemeenten; de Regeling 
Reductie Energiegebruik (RRE). De gemeente 
Geldrop-Mierlo wil gebruik maken van deze 
regeling en subsidie aanvragen voor circa € 
400.000. Met dit geld willen wij circa 5000 
huiseigenaren helpen om hun woning te 
verduurzamen. De subsidie kan gebruikt worden 
voor kleine energiebesparende maatregelen. In 
de bijgevoegde toelichting wordt ons plan voor 
de subsidie verder toegelicht.  

Het college besluit: 
  
1 Subsidie aan te vragen voor 14 november 

2019  Indien subsidie wordt toegekend 
2 Plan van aanpak voor het inzetten van de 

subsidie op te stellen 
3 Te zorgen voor aanbesteding van 

werkzaamheden die voortvloeien uit deze 
subsidie 

4 Subsidieregeling op te stellen voor de inzet 
van vouchers aan inwoners 

5 Samenwerking Buurkracht verder uit te 
werken. 

   

2019-031556 
RU/jowaar 

Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop 
 
Door het besef dat de ontwikkelingen in de 
samenleving en de retailsector razendsnel gaan 
en de wensen en het gedrag van consumenten 
voortdurend veranderen, is een integrale 
verdieping van de Ontwikkelingsvisie Centrum 
Geldrop uit 2013 wenselijk. Daarom is de 
afgelopen maanden, door middel van een 
interactief proces, gewerkt aan de 
totstandkoming van een actuele visie met de titel 
Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop. 
De nadruk in de visievorming en uitwerking ligt 
op samen; samenwerken, samen bepalen en 
samen doen. Een toekomstbestendig centrum 
dat het kloppend hart vormt van Geldrop waar 
jong en oud, rust en cultuur, winkelen, horeca en 
recreatie, evenementen en groen bij elkaar 
komen.  

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met de beslispunten die 

vermeld staan in bijgevoegd raadsvoorstel. 
2. Het raadsvoorstel met de ontwikkelingsvisie 

Centrum Geldrop door te geleiden naar de 
Raad. 

  

   

2019-054006 
MO/hiende 

Subsidieaanvraag Activiteiten Commissie 
Kastanjehof Geldrop 
 
Activiteiten Commissie Kastanjehof Geldrop 
organiseert activiteiten voor de bewoners van de 
Kastanjehof en Zorgcentrum de Akert. Een deel 
van de activiteiten is vrij toegankelijk voor 
buurtbewoners en inwonenden van de gemeente 
Geldrop-Mierlo. Op 18 oktober ontvingen wij een 
subsidieaanvraag (voor het jaar 2020) van 
Activiteiten Commissie Kastanjehof Geldrop voor 
het organiseren van deze activiteiten. 

Het college besluit: 
  
1 De subsidieaanvraag toe te kennen en in het 

jaar 2020 € 1.655,-- subsidie te verlenen. 
2 Dit bedrag ten laste te brengen van de post 

Wijkverenigingen (FCL6610028/ECL43801).  
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2019-038274 
MO/gekamm 

Sportgala 
 
Vanuit de sportraad is het verzoek gekomen om 
in de gemeente Geldrop-Mierlo weer een jaarlijks 
sportgala te organiseren. Tot 2010 bestond deze 
traditie in Geldrop-Mierlo. Daarna is het sportgala 
afgeschaft. In het kader van meer aandacht voor 
de breedtesport willen wij in het voorjaar van 
2020 weer een sportgala gaan organiseren, 
waarbij de focus ligt op jeugdsport. 

Het college besluit: 
  

1. In te stemmen met de organisatie van 
een sportgala in het voorjaar van 2020. 

2. De organisatie van dit gala neer te 
leggen bij de Sportraad en ons team van 
buurtsportcoaches. 

3. Ten behoeve van de uitvoering een 
budget van € 7.125, - beschikbaar te 
stellen. 

4. Dit budget wordt betaald vanuit de 
middelen voor breedtesport. 

   

2019-054801 
MO/feabee 

Concept Visie en strategie sociaal domein - 
Persoonlijk, dichtbij en Verbonden 
 
In 2012 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo de 
visie ‘Persoonlijk en Dichtbij’ vastgesteld. Op 
basis van deze visie hebben wij vanaf 2015 
bestaande en nieuwe taken binnen het sociaal 
domein vormgegeven. De vorming van de 
‘toegang’ door middel van het Centrum voor 
Maatschappelijke Deelname (CMD) en het 
Plusteam waren hierin cruciaal. Nu, vijf jaar later, 
hebben wij de concept visie herijkt en daaraan 
een strategie verbonden. Voordat de concept 
visie en strategie sociaal domein door de 
gemeenteraad behandeld kan worden, dien wij 
het voorliggende concept ter advisering 
voorleggen aan onze adviesraden. Daarnaast is 
het noodzakelijk – op basis van de Jeugdwet – 
om Op Overeenstemming Gericht Overleg 
(OOGO) te voeren met de samenwerkings-
verbanden Passend Onderwijs. Tot slot is het 
belangrijk om personen en organisaties te 
raadplegen die in de ontwikkeling van het 
voorliggende concept een gespreks- partner 
waren of in de uitvoering van de voorliggen visie 
en strategie een belangrijke rol spelen. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het ter advisering 

voorleggen van de concept-visie en strategie 
sociaal domein – Persoonlijk, dichtbij en 
verbonden aan de adviesraden, te weten: 
Wmo raad, Cliëntenraad Participatiewet en 
Minima (CPM), de Jongerenraad en de 
Sportraad. 

2 In te stemmen met het voeren van Op 
Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) 
met de Samenwerkingsverbanden primair- 
en voorgezet Passend Onderwijs op basis 
van de voorliggende concept-visie en 
strategie sociaal domein – Persoonlijk, 
dichtbij en verbonden. 

3 In te stemmen met het raadplegen van 
personen en organisaties ten behoeve van 
de concept- visie en strategie sociaal domein 
– Persoonlijk, dichtbij en verbonden. 

  

   

2019-054879 
MO/brhelm 

Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 
 
De beleidsregels bijzondere bijstand 2020 zijn 
geactualiseerd en geven vorm aan hoe wij in de 
uitvoering om moeten gaan met de verstrekking 
van de bijzondere bijstand.   

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

WTCG en CER. 
2 In te stemmen met de wijzigingen van de 

Beleidsregels bijzondere bijstand. 
3 De Beleidsregels bijzondere bijstand vast te 

stellen en deze in te voeren per 1 januari 
2020. 

   

2019-019976 
masant 

2e bestuursrapportage Dienst Dommelvallei 
 
De 2e bestuursrapportage is vastgesteld in de 
vergadering van 29 oktober van het Algemeen 
Bestuur van de Dienst Dommelvallei.  

Het college besluit: 
 
1 De 2e bestuursrapportage voor kennisgeving 

aan te nemen 
2 De 2e bestuursrapportage ter inzage te 

leggen voor de raad. 
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2019-054884 
hemeul 

Managementletter 2019 
 
De accountant heeft zijn tussentijdse controle 
(interim-controle) in september/oktober 2019 
uitgevoerd. Zijn aanbevelingen en conclusies 
staan in de bijgevoegde managementletter 2019. 
Op de aanbevelingen van de accountant is een 
reactie gegeven. De managementletter en de 
reactie van het college worden ter kennisname 
aangeboden aan de auditcommissie. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de reactie op de 

managementletter; 
2. De managementletter 2019 en de reactie 

daarop ter kennisname aan te bieden aan de 
auditcommissie. 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-054844 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 12 november 2019 

 

   

2019-054844 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 12 
november 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 
 
 


