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2019-055470 
OS/ 

"Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 19 november 2019" 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2019-054891 
RU/erderi 

Aanbesteding publieke laadinfrastructuur en 
overdracht oude laadpalen 
 
Het huidige contract voor de plaatsing van 
nieuwe laadpalen loopt begin 2020 af en kan niet 
worden verlengd. Wanneer we toekomstige e-
rijders opnieuw de mogelijkheid willen bieden 
een openbare laadpaal aan te vragen, zullen we 
een nieuwe aanbesteding moeten organiseren. 
Dit voorstel gaat over deelnemen aan een 
collectieve aanbesteding van de provincie 
Noord-Brabant. Daarnaast gaat dit voorstel over 
instemmen met overdracht van oude laadpalen 
van de provincie naar EVnetNL om deze 
laadpalen in onze gemeente na 2021 te 
behouden.  

Het college besluit: 
  
1 Deel te nemen aan de collectieve 

aanbesteding voor publieke 
laadinfrastructuur onder leiding van 
de Provincie Noord-Brabant; 

2 Mandaat te verlenen aan de 
algemeen directeur van de Provincie 
Noord-Brabant voor het nemen van 
de benodigde besluiten in het kader 
van de aanbesteding, genoemd onder 
1 (bijlage 3); 

3 Volmacht te verlenen aan de 
algemeen directeur van de Provincie 
Noord-Brabant om de gemeente 
Geldrop-Mierlo te vertegenwoordigen 
bij de aanbesteding, genoemd onder 
1, en het ondertekenen van de uit de 
aanbesteding voortvloeiende 
overeenkomst (bijlage 3); 

4 Machtiging te verlenen aan de 
algemeen directeur van de Provincie 
Noord-Brabant om de uit de 
aanbesteding voortvloeiende 
overeenkomst te beheren (bijlage 3); 

5 In te stemmen met het overdragen 
van het (economische) eigendom en 
beheer van de laadpalen (geplaatst in 
2015) van de provincie aan EVnetNL; 

6 In te stemmen met het overdragen 
van de rechten en plichten inzake het 
beheer, onderhoud en exploitatie van 
de laadpalen (geplaatst in 2015) van 
de provincie aan EVnetNL. 

   

2017-033052 
MO/gekamm 

Voortgang proces Laco 
 
Wij willen de raad op de hoogte stellen van 
voortgang van het proces rondom zwembad De 
Smelen. Hierbij geven wij inzicht in de stappen 
die tot nu toe zijn doorlopen. Het proces dat is 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met de 

raadsinformatiebrief. 
2. Deze raadsinformatiebrief naar de 

raad te sturen. 
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doorlopen bestaat uit twee fasen. Tijdens de 
eerste fase hebben wij een adviseur gezocht die 
het proces wil begeleiden. De tweede fase is het 
daadwerkelijke onderhandelingstraject met Laco. 
Dat loopt op dit moment. Wij streven naar 
besluitvorming in de raad van 27 januari 2020. 

   

2019-004987 
MO/henijs 

Aanvragen Huisvestingsprogramma 
Onderwijs 2020 
 
In het kader van het Huisvestingsprogramma 
Onderwijs 2020 heeft Stichting PlatOO twee 
aanvragen ingediend. In deze adviesnota wordt 
op de afhandeling van deze aanvragen nader 
ingegaan.  

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 

huisvestingsprogramma Onderwijs en 
Overzicht 2020; 

2. De kosten van de toegekende 
voorziening ad € 18.196,00 (inclusief 
BTW) te dekken uit de begroting 2020 

   

2019-044862 
MO/niraai 

Invoering Wet verplichte GGz 
 
Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. 
Deze wet vervangt de Wet bijzondere 
opnemingen psychiatrische ziekenhuizen 
(Wbopz). Waar bij de Wbopz de focus op 
gedwongen opname lag, komt bij de Wvggz 
verplichte zorg, behandeling, begeleiding, 
enzovoorts, centraal te staan. Verplichte zorg 
kan ook in de thuissituatie worden verleend. De 
wet richt zich op mensen die als gevolg van een 
psychische stoornis gedrag vertonen dat 
schadelijk of nadelig is voor hen zelf of hun 
omgeving en waarbij verplichte zorg de enige 
mogelijkheid is om iets aan die schade of dat 
ernstig nadeel te doen.  

Het college besluit: 
  
1. De organisatie en monitoring van de 

uitvoering van de nieuwe taken in het 
kader van de Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg: 
a.         inrichten van een meldpunt; 
b.         triage van de meldingen; 
c.         verkennend onderzoek; 
d.         indienen van een verzoek tot 
een zorgmachtiging; 
e.         horen bij een crisismelding, 
en; 
f.          de administratieve verwerking 
van de gegevens (inclusief monitoring 
en managementrapportages); 
te beleggen bij de GGD Brabant 
Zuidoost. 

3. De Programmaraad Zorg & Veiligheid 
in oprichting te benoemen als het 
overleg als bedoeld in artikel 8:31 
Wvggz. 

4. De kosten ter hoogte van € 39.714 te 
dekken uit de post Openbare 
Geestelijke Gezondheidszorg 
(6.681.001). 

   

2019-055053 
PU/jovleu 

Gezamenlijke aanbesteding VTH-systeem 
 
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant biedt aan 
om de aanschaf van een op de Omgevingswet 
afgestemd systeem voor vergunningen, toezicht 
en handhaving in gezamenlijkheid aan te 
besteden. Besloten wordt om deel te nemen aan 
de aanbesteding in ODZOB-verband volgens de 
standaardvariant (basissystemen en 
procesvolgsysteem). 

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

aanbesteden van een 
gemeenschappelijk systeem voor 
vergunningen, toezicht en handhaving 
(VTH) voor vier jaar met mogelijke 
verlenging met twee maal drie jaar; 

2. Te kiezen voor de standaardvariant 
zoals beschreven in het document 
‘Brief aanbesteding VTH-systeem’ 
(bijlage 1). 

3.  
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2019-055302 
PU/jovleu 

Vaststelling Regionaal Operationeel Kader 
Vergunningverlening 
 
Het Besluit Omgevingsrecht (Bor, Artikel 7.2 lid 
2) verlangt dat de bestuursorganen, die 
deelnemen in een omgevingsdienst, er 
gezamenlijk zorg voor dragen dat een uniform 
uitvoeringsbeleid voor de basistaken, wordt 
vastgesteld in een of meer documenten. Met het 
ROK-VV (en het ROK-TH) wordt het mogelijk om 
te voldoen aan de genoemde wettelijke 
verplichting. 

Het college besluit: 
  
1 Het ROK-VV vast te stellen en 

toepassen als regionale strategie voor 
de uitvoering van uniforme Wabo-
milieu vergunningverlening en 
afhandelen van milieumeldingen. 

2 Dit vanaf 1 januari 2020 uit te laten 
voeren door de Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant. 

   

2019-043598 
OS/magofe 

beslissing op bezwaar - appartementen Ter 
Borghstraat 
 
Bij besluit van 8 juli 2019 is een 
omgevingsvergunning verleend voor het 
verbouwen van het winkelpand met 
bovenliggend appartement op de hoek Ter 
Borghstraat – Sluisstraat te Geldrop naar een 
drietal appartementen op de begane grond en 
een bovenliggend appartement. Tegen dit besluit 
zijn een drietal bezwaren ontvangen waaronder 
één collectief bezwaar namens diverse 
omwonenden. In deze adviesnota wordt 
ingegaan op de te nemen beslissingen op 
bezwaar.  

Het college besluit: 
  
1 Het bezwaar met kenmerk 2019-

039424 ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te laten; 

2 Het (collectieve) bezwaar met 
kenmerk 2019-043598 ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in 
stand te laten; 

3 Het bezwaar met kenmerk 2019-
043936 niet-ontvankelijk te verklaren.  

   

 "Keek op de week"  

   

2019-055957 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 26 
november 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 
 
 


