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2019-013499 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 26 maart 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2019-013043 
RU/rikrie 

Begrotingswijziging Cure 2019 
 
De ontwerp-begrotingswijziging 2018 is door 
het Dagelijks bestuur van Cure vastgesteld. 
Op grond van artikel 26 van de 
‘Gemeenschappelijke regeling Cure’ worden 
de gemeenteraden van de in Cure 
deelnemende gemeenten in de gelegenheid 
gesteld hun zienswijze te geven omtrent een 
begrotingswijziging, voordat deze aan het 
Algemeen Bestuur van Cure ter vaststelling 
wordt aangeboden. 
Aanleiding voor deze begrotingswijziging is de 
recente kostenontwikkeling, het voldoen aan 
gestelde rechtmatigheidseisen en het alsnog 
opnemen van reeds uitgevoerde activiteiten. 
De voorgestelde wijziging bestaat uit posten 
die niet beïnvloedbaar zijn en die in verband 
met de rechtmatigheidseisen noodzakelijk zijn. 

Het college besluit het concept-
raadsvoorstel met bijlagen voor te leggen 
aan de raad. 
 

   

2019-013883 
RU/shhass 

Overeenkomst Mijn SVn 
 
SVn vernieuwt vanaf april 2019 hun systemen. 
De vernieuwing houdt onder andere in dat het 
algemene account per gemeente omgezet 
dient te worden naar een persoonlijk account 
per medewerker. Om per 1 april 2019 nog 
inzage te blijven houden in de rekening 
courant van de producten die SVn aanbiedt 
namens de gemeente en toegang te hebben 
tot andere rapportages in de “Mijn SVn” 
omgeving, dient bijgevoegde overeenkomst 
inclusief bijlage met SVn te worden gesloten. 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met de inhoud van de 

overeenkomst inclusief bijlage. 
2. Tot ondertekening van de 

overeenkomst. 

   



  

 blad 2 van 2 

2019-014241 
OS/wigebo 

Ontwerp begrotingen 2020 Metropoolregio 
Eindhoven, GGD-Brabant Zuidoost, 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de 
ontwerpbegroting 2020 en 1e 
begrotingswijziging 2019 Dienst 
Dommelvallei 
 
Begin maart 2019 hebben de vier 
gemeenschappelijke regelingen, 
Metropoolregio Eindhoven, GGD-Brabant 
Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
en de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, 
conform de gemeenschappelijke afspraken in 
het kader van de P&C cyclus, hun ontwerp 
begrotingen 2020 aan de raden aangeboden 
met het verzoek om een zienswijze in te 
dienen voor 20 mei a.s. 
De Dienst Dommelvallei heeft hun 
ontwerpbegroting 2020 en de 1e 
begrotingswijziging 2019 aangeboden met het 
verzoek om een zienswijze in te dienen voor 
28 mei a.s. 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 

2020 van de Metropoolregio Eindhoven 
2. Geen zienswijze in te dienen 
3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 

2020 van de GGD-Brabant Zuidoost 
4. DDe bijgaande zienswijze in te dienen 
5. In te stemmen met de ontwerpbegroting 

2020 van Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant 

6. Geen zienswijze in te dienen 
7. In te stemmen met de ontwerpbegroting 

2020 van de Veiligheidsregio Brabant 
Zuidoost 

8. Geen zienswijze in te dienen 
9. In te stemmen met de ontwerpbegroting 

2020 en de 1e begrotingswijziging 2019 
van de Dienst Dommelvallei 

10. Geen zienswijze in te dienen 
11. De financiële gevolgen van de hiervoor 

genoemde ontwerp begrotingen mee te 
nemen in de 
meerjarenprogrammabegroting 2020-
2023 van de gemeente Geldrop-Mierlo. 

   

2019-014694 
OS/ 

Memorie van toelichting m.b.t. 
‘Verplaatsbaar multifunctioneel podium 
Mierlo’  
 

De memorie van toelichting m.b.t. 
‘Verplaatsbaar multifunctioneel podium 
Mierlo’  wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

2019-014694 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 2 april 2019 

 

   

2019-014694 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 2 
april 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 "Keek op de week"  

   

 Sluiting  

   

 


