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2020-006276 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 17 maart 2020 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2020-005663 
RU/roscha 

Beleid eikenprocessierups 
 
Het beleidsstuk Aanpak Problematiek 
Eikenprocessierups heeft tot doel efficiënte 
beheersing van de 
Eikenprocessierups mogelijk te maken, 
waarmee gezondheidsrisico’s en overlast 
worden 
beperkt. De beheersing moet bijdragen aan 
de ontwikkeling en behoud van een gezonde 
veilige 
leefomgeving. Daarnaast willen we met 
maatregelen het ecosysteem weer in balans 
brengen zodat uiteindelijk preventieve 
bestrijding niet meer nodig is. Om tot dit 
besluit te komen zal er een duidelijke 
monitoring moeten plaats vinden en de 
overlast tot een aanvaardbaar niveau moeten 
dalen. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het beleidsstuk 

Aanpak Problematiek 
Eikenprocessierups. 

2 In te stemmen met de opbouw van de 
financiële dekking voor het beheersen 
van de eikenprocessierups. 

   

2020-006717 
RU/hapost 

Nieuwendijk 1-11 
 
Een initiatiefnemer heeft vorig jaar voor de 
Nieuwendijk 1 – 11 een bouwplan uitgewerkt. 
Hiervoor zal de bestaande, karakteristieke 
bebouwing moeten worden gesloopt. Van de 
gemeente wordt gevraagd, ten behoeve van 
de uitwerking van een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning, een richtinggevende 
uitspraak te doen over de gewenste 
stedenbouwkundige kwaliteit op deze locatie.  

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met het Voorlopig ontwerp 

Nieuwendijk (Variant A)) als kader voor 
nadere uitwerking. 

2. In te stemmen met het aanbieden van 
het Voorlopig ontwerp aan de 
Welstandscommissie. 

3. De afdeling Ruimte te verzoeken om het 
plan, in overleg met initiatiefnemer, 
verder uit te werken binnen dit kader.  

   

2020-006350 
basave 

Uitvoering afspraken ketenovereenkomst 
Verpakkingen 2020-2029 
 
In het kader van de Ketenovereenkomst 
Verpakkingen 2020-2029 worden afspraken 
gemaakt met inzamelaars en verwerkers van 
verpakkingsafval van huishoudens. Hiervoor 
liggen er op dit moment twee 
overeenkomsten voor. Een 
Deelnemersovereenkomst met Nedvang over 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de 

deelnemersovereenkomst ‘inzameling en 
recycling verpakkingsafval huishoudens’. 

2 In te stemmen met de keuze zoals 
aangegeven op het keuzeformulier PMD 
model.  
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de inzameling en recycling verpakkingsafval 
huishoudens en een Keuzeformulier PMD 
model van Nedvang. Beide vormen van 
overeenkomsten zijn niet gemandateerd en 
dienen via uw college te worden behandeld 
ondertekend. 

   

2017-033052 
MO/gekamm 

Voortgang Laco, financiering bouwkundig 
onderzoek 
 
Op dit moment loopt het 
onderhandelingstraject met Laco om te 
komen tot een nieuwe, meerjarige 
overeenkomst voor zwembad De Smelen. 
Aanvullend onderzoek over de bouwkundige 
staat van het zwembad is noodzakelijk om te 
komen tot een definitief akkoord met Laco. 
De middelen hiervoor willen wij halen uit de 
kosten van de renovatie die onderdeel 
uitmaken van de toekomstige overeenkomst 
met Laco. Daarnaast willen wij de raad 
informeren over de voortgang van het 
onderhandelingstraject. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de voorgestelde 

financiering van het extra bouwkundige 
onderzoek. 

2 De middelen voor te schieten uit het 
budget van breedtesport 
(75300007/38009). 

3 De raad te informeren over de voortgang 
van het onderhandelingsproces met 
Laco, via bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

  

   

2020-006596 
MO/anmand 

500 Vluchtelingkinderen naar Nederland 
 
Stichting Vluchteling, Defence for Children en 
Vluchtelingenwerk Nederland roepen 
gemeenten op steun te betuigen voor de 
opvang van 500 verweesde 
vluchtelingkinderen in Nederland. De 
raadsfracties PvdA, D66, GroenLinks en 
Samen vragen het college om hierover 
enkele vragen te beantwoorden. 

Het college besluit: 
  
1. Steun te betuigen aan de ‘Coalition of the 

Willing’, om 500 verweesde 
vluchtelingkinderen uit Griekenland naar 
Nederland te halen. 

2. Indien de samenwerkende 
opvangorganisaties hierom vragen, 
medewerking te verlenen aan het 
opvangen van enkele van deze kinderen 
in Geldrop-Mierlo. 

   

2020-004037 
MO/niraai 

Evaluatie PlusTeam 
 
In de tekst van de gemeenschappelijke 
regeling van het PlusTeam is opgenomen dat 
de regeling elke vijf jaar geëvalueerd dient te 
worden. Te rekenen vanaf 1 januari 2015. Na 
de zomer 2019 zijn we gestart met de 
evaluatie van het PlusTeam. Dock4 heeft 
deze evaluatie uitgevoerd. Uit de evaluatie 
zijn enkele verbeterpunten naar voren 
gekomen. In dit voorstel worden de 
uitkomsten van de evaluatie geschetst en de 
vervolgacties voor de gemeente Geldrop-
Mierlo en de gemeente Waalre beschreven. 

Het college besluit: 
  
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van 

de evaluatie GR PlusTeam. 
2. In te stemmen met het uitwerken van de 

volgende adviezen: 
a. Het formuleren van KPI’s; 
b. Vormgeven waakvlamfunctie; 
c. Continue leren en verbeteren 
vormgeven; 
d. De GR tekstueel aanpassen; 
e. Het oplossen van de 
samenwerkingsproblemen PlusTeam en 
CMD Waalre. 

3. Kennis te nemen van het voornemen van 
het AB van het PlusTeam om een 
opdracht voor een maatschappelijke 
business case uit te zetten. 

4. De uitkomsten van de evaluatie ter 
informatie aan de gemeenteraad te 
sturen. 
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2020-005563 
MO/aisaft 

Inkoop Jeugdhulp segment 5 Crisishulp 
 
De colleges hebben op 2 juni 2019 ingestemd 
met de concept regionale inkoopstrategie 
jeugdhulp. Destijds is bewust gekozen voor 
het in concept vaststellen van de 
inkoopstrategie om nog de ruimte te hebben 
om, naar aanleiding van voortschrijdend 
inzicht, aanpassingen door te voeren. Één 
onderdeel van deze inkoopstrategie is 
segment 5, crisis. Dit segment hebben we 
samen opgepakt met de regio Eindhoven 
vanwege de schaalgrootte die nodig is om 
crisis- jeugdhulp op een efficiënte manier in te 
regelen. Dit betekent dat dit collegevoorstel 
bij alle 21 gemeenten op hetzelfde moment 
voorligt ter besluitvorming. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het inkoopplan voor 

de volgende vormen van ondersteuning 
op basis van de Jeugdwet (Bijlage 1): 

• Crisishulp 
2. In te stemmen met de systematiek van 

financiering crisishulp in het kader van de 
Jeugdwet en de wijze van onderlinge 
verrekening tussen gemeenten, conform 
bijlage 2. 

3. In te stemmen met het mandateren van 
besluitvorming van de voorlopige en 
definitieve gunning van crisishulp in het 
kader van de Jeugdwet aan de directeur 
Sociaal Domein van de gemeente 
Eindhoven. 

4. In te stemmen met het mandateren van 
de directeur Sociaal Domein ten behoeve 
van de ondertekening van alle contracten 
in het kader van de Jeugdwet.   

   

2020-006641 
OS/hekeij 

Mandaatregister Dienst Dommelvallei 2020 
 
Op 1 januari 2014 zijn de werkzaamheden 
gestart van de Gemeenschappelijke Regeling 
Dienst Dommelvallei. Om de taken te kunnen 
uitvoeren moeten de directeur en zijn 
medewerkers bevoegd en slagvaardig 
kunnen besluiten en/of handelen. Op 24 
december 2013, laatst gewijzigd bij besluit 
van 10 september 2015, is daartoe het 
Mandaatregister vastgesteld. Het 
Mandaatregister voor de Dienst Dommelvallei 
is toe aan een actualisering. 

Het college besluit: 
  
1. Het Mandaatregister Dienst 

Dommelvallei 2020 vast te stellen. 
2. Het Mandaatregister vastgesteld bij 

besluit van 10 september 2015 in te 
trekken. 

   

 "Keek op de week"  

   

2020-006859 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 24 maart 2020 

 

   

2020-006859 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 24 
maart 2020 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 
 
 


