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2017-009753 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 28 maart 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-009845 
MO/Lokraa 

Uitwerken van de optie tot het onderbrengen van de 
regionale leerplicht- en RMC-taak onder de 
gemeenschappelijke regeling GGD 
 
Het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en 
schoolverzuim in de regio Zuidoost Brabant wordt uniform 
uitgevoerd door de 21 gemeenten. Daarbij gaat het om 
twee wettelijke taken: 
1. Leerplicht en 
2. RMC (regionale meld- en coördinatiefunctie). 
Om de gegevens te kunnen raadplegen van leerlingen uit 
een andere dan de eigen gemeente is het nodig een GBA-
V (de landelijke koppeling met het GBA) autorisatie te 
hebben in de Centraal Leerlingen Registratie (CLR). Op 
basis van landelijke regelgeving keurt de Rijksdienst voor 
identiteitsgegevens de juridische constructie waaronder dit 
in de huidige situatie gebeurt niet goed. Er ligt daarom nu 
een regionaal voorstel voor een constructie die wel de 
juridische toets doorstaat. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het uitwerken 
van de optie om de regionale 
leerplicht- en RMC-taak middels 
een delegaatconstructie en de 
opzet van een bestuurscommissie 
onder te brengen bij de 
gemeenschappelijke 
regeling GGD. 
2. ln te stemmen met bijgevoegde 
kritische kanttekeningen en deze te 
overhandigen aan de ambtelijke 
werkgroep díe de verdere 
uitwerking onderzoekt. 
 
 
 

   

2017-009227 
OS/Jobast 

Jaarverslag handhaving 2016 en 
Uitvoeringsprogramma handhaving 2017 
 
Het jaarverslag en het uitvoeringsprogramma maken 
onderdeel uit van de handhavingsbeleidscyclus. Een 
jaarverslag is een nuttig middel om even stil te staan bij de 
behaalde resultaten, de balans op te maken, te leren en op 
basis daarvan bij te sturen. Er is ook genoeg om trots op te 
zijn. Er is veel bereikt, maar het kan altijd beter. Het is goed 
om dat in beeld te brengen. Dat is ook transparant. Logisch 
vervolg op het jaarverslag is het uitvoeringsprogramma, 
waar de conclusies en aanbevelingen uit het jaarverslag 
zijn ingepast. Het uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de 
handhavingstaken, de op basis van de conclusies en 
aanbevelingen bijgestelde handhavingsinzet, met 
bijbehorende interventies en resultaten die daarmee 
beoogd worden. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
‘Jaarverslag handhaving 2016’ 
2. In te stemmen met het 
‘Uitvoeringsprogramma handhaving 
2017’ 
3. met inachtneming van een 
tweetal aanpassingen in de 
raadsinformatiebrief wordt deze 
vastgesteld (reactie Provincie en 
reactie Ombudsman). 
4. De Provincie Noord-Brabant door 
middel van bijgevoegde brief 
hierover te informeren. 

   

2017-007080 
DD/Maruyt 

Discussiestuk reserves en voorzieningen 
 
Aan de hand van dit discussiestuk worden de bestaande 
afspraken over reserves en voorzieningen en het nut en 
de noodzaak van alle reserves en voorzieningen 
afzonderlijk beoordeeld. Het voornemen is om dit 
discussiestuk sonderend voor te leggen aan de raad in de 
Algemene Kamer van 3 mei a.s. De uitkomsten hiervan 
worden verwerkt en via de kadernota2017 voorgelegd aan 
de raad. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
bijgevoegde discussiestuk. 
2. Het discussiestuk sonderend 
voor te leggen aan de raad in de 
Algemene Kamer van 3 mei a.s. 
 

   



2017-009809 
DD/Rostad 

Fínancíële verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2017 
 
Vanwege de wijziging van het BBV moet de financíële 
verordening worden aangepast. 
 

Het college besluit: 
 
1. De financiële verordening ter 
vaststelling aan te bieden aan de 
raad. 
2. De raad de 
afschrijvingstermijnen voor 
investeringen met een 
maatschappelijk nut te laten 
vaststellen. 

   

2017-009678 
OS/Wigebo 

Raadsinformatiebrief over het proces doorontwikkeling 
Stedelijk Gebied Eindhoven  
 
Om de raadsleden te informeren over en te betrekken bij 
het proces van de doorontwikkeling van de samenwerking 
in het Stedelijk Gebied Eindhoven is er een 
raadsinformatiebrief opgesteld.  

Het college besluit de 
raadsinformatiebrief vast te stellen. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 28 maart 2017 

Met inachtneming van één 
aanpassing wordt de lijst ter 
kennisgeving aangenomen.  

   

 Rondvraag  

 


