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2018-008502 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W 
op 20 maart 2018 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld. 

   

2018-008468 
RU/rikrie 

Evaluatie Cure 
 
De gemeenten Geldrop-Mierlo, Valkenswaard en 
Eindhoven hebben per 1-1-2013 de 
Gemeenschappelijke Regeling Cure (GR Cure) 
opgericht. In de regeling is bepaald dat Cure elk 
vijfde jaar, voor de eerste keer in 2017, een 
evaluatieonderzoek uit zal voeren. Dit 
evaluatierapport gaat hierbij. De aanbevelingen uit 
het rapport zijn overgenomen door het bestuur van 
Cure en zijn verwerkt in een, tevens vastgesteld, 
implementatieplan met tijdpad. Ook wordt een notitie 
over Cure en exceptionele projecten voorgelegd. 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de rapportage 
“Evaluatie GR Cure Afvalbeheer”, het 
implementatieplan van de 
aanbevelingen daaruit, alsmede van de 
separate notitie “Cure en exceptionele 
projecten”; 
2. Deze stukken ter kennisname toe te 
zenden aan de gemeenteraad als 
bijlagen bij bijgevoegde concept-
raadsinformatiebrief; 
3. In te stemmen met het voorstel van 
het Dagelijks bestuur van Cure om de 
Gemeenschappelijke regeling 
ongewijzigd voort te zetten; 
4. In te stemmen met het voorstel van 
het Dagelijks bestuur van Cure om, 
gezamenlijk met de beide overige Cure-
partners, een ambtelijke werkgroep in te 
stellen en deze te belasten met het 
nader uitwerken van de optie om 
exceptionele projecten onder te 
brengen in een separate juridische 
entiteit. 

   

2018-008613 
OS/hekeij 

Veertiende wijziging Mandaatregister 
 
Op 13 januari 2004 is de Mandaatregeling en het 
daarbij behorende Mandaatregister vastgesteld. 
Daarbij is afgesproken dat de mandaten jaarlijks 
opnieuw worden bekeken en eventueel naar 
behoefte worden aangepast. Doel van de periodieke 
aanpassing is het register actueel en juridisch juist te 
houden en mandaten te verlenen die de 
bedrijfsvoering optimaal maken. 

Het college besluit: 
 
1. Het mandaat aan het afdelingshoofd 
Ruimte ten aanzien van de aan- en 
verkoop van grondstroken tot en met 
1000 m2 inclusief het tekenen van de 
overeenkomst in te trekken; 
2. Het mandaat aan het afdelingshoofd 
Ruimte ten aanzien van de verhuur en 
in bruikleen geven van grondstroken tot 
en met 10.000m2 inclusief het 
ondertekenen van de overeenkomst in 
te trekken; 
3. In te stemmen met de veertiende 
wijziging van het Mandaatregister. 
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 "Keek op de week" Conform 

   

2018-009351 
OS/anfran/ 

Overzicht representatie college vanaf 27 maart 
2018 

De representatielijst wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2018-009351 
OS/anfran/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W vergadering 
d.d. 27 maart 2018 

 

   

 Sluiting  

   

 


