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 "Keek op de week"  

   

2019-015844 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 9 april 2019 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2019-007889 
MO/gekamm 

Watertappunten en verlichting 
calesthenicsparken 
 
De afgelopen jaren zijn in onze gemeente 
twee calisthenicsparken opgericht. Eén in 
Geldrop en één in Mierlo. Vanuit de 
gebruikers in Mierlo is de vraag gekomen 
voor verlichting op het calisthenicspark. 
Daarnaast willen wij de faciliteiten op de 
calisthenicsparken verbeteren door het 
plaatsen van watertappunten. 

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

watertappunten bij de calisthenicsparken in 
Geldrop en Mierlo. 

2. In te stemmen met de aanleg van verlichting 
bij het calisthenicspark in Mierlo 

3. De kosten van de aanschaf van de verlichting 
ad € 1.250,- te voldoen vanuit het budget 
voor openbare verlichting. 

4. De kosten van de aanschaf van twee 
watertappunten ad € 7.500,-, te voldoen 
vanuit het budget voor realiseren van 
sportaccommodaties in de openbare ruimte 
(6510001/38009). 

5. De structurele kosten voor het jaarlijks 
onderhoud van twee watertappunten ad € 
1.200,- per jaar in 2019 eenmalig te voldoen 
vanuit het budget voor breedtesport. 
(6510001/72000) 

6. Vanaf 2020 structureel een post op te nemen 
in de begroting voor de kosten van 
onderhoud van watertappunten.  

   

2019-014836 
MO/jaknie 

Voortgang actiepunten cultuurbeleidsplan 
2018-2021 
 
Bij raadsbesluit van 7 maart 2018 is het 
Cultuurbeleidsplan "De Kracht van Cultuur" 
2018-2021 vastgesteld. In het beleidsplan is 
een veertiental actiepunten opgenomen. Om 
de raad te informeren over de voortgang van 
de actiepunten is een raadsinformatiebrief 
opgesteld. 

Het college besluit in te stemmen met de 
raadsinformatiebrief. 
Tekstmandaat aan portefeuillehouder voor wat 
betreft RIB 
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2019-016189 
MO/niraai 

Begroting inkoopsamenwerking 
Peelgemeenten-Helmond-Dommelvallei+ 
 
De Peelgemeenten, gemeente Helmond en 
de Dommelvallei+ gemeenten vormen vanaf 
2019 met 10 gemeenten een nieuwe 
inkoopregio binnen de jeugdzorgregio 
Zuidoost Brabant. 
De directies Sociaal Domein en wethouders 
jeugd van de GR Peelgemeenten, gemeente 
Helmond en Dommelvallei+ hebben daarbij 
de intentie uitgesproken om het jaar 2019 te 
benutten om de nieuwe inkoopsamenwerking 
op niveau van 10 gemeenten vorm te geven 
en te onderzoeken welke mogelijkheden er 
zijn voor een duurzame, efficiënte en 
effectieve bestuurs- en organisatiestructuur 
(governance). 
De structuur en de bijbehorende begroting 
worden met dit voorstel voorgelegd. 

Het college besluit: 
  
1 Kennis te nemen van de bestuurlijke 

nieuwsbrief Inkoopsamenwerking 
Peelgemeenten- Helmond-Dommelvallei+ 
waarin het programma voor deze 
inkoopsamenwerking in 2019 toegelicht 
wordt. 

2 Akkoord te gaan met het doorsturen van de 
nieuwsbrief aan de gemeenteraad van 
Geldrop-Mierlo. 

3 De begroting 2019 voor de 
inkoopsamenwerking Peelgemeenten-
Helmond-Dommelvallei+ vast te stellen. 

4 De gemeente Helmond voor de tijdelijkheid 
aan te wijzen als budgetbeheerder en 
penvoerder voor de regionale samenwerking 
Peelgemeenten-Helmond-Dommelvallei+, 
totdat er definitieve besluitvorming over de 
governance plaatsgevonden heeft. 

5 De eerder voor het werkplan 21VoordeJeugd 
2017-2020 gereserveerde middelen als 
dekking hiervoor aan te wenden en concreet 
voor de gemeente Geldrop-Mierlo een bedrag 
van € 11.198,39 uit de begrotingspost 
uitvoeringskosten jeugdzorg (FCL/ECL 
6.672.011/38043) te reserveren. 

6 Het resterende bedrag van € 9.060,05 dat 
oorspronkelijk begroot was voor het werkplan 
21VoordeJeugd 2017-2020 in reserve te 
houden voor eventuele nakomende kosten 
voor de inrichting van de 
samenwerkingsstructuur en governance voor 
de inkoopsamenwerking Peelgemeenten-
Helmond-Dommelvallei+. 

   

2019-016212 
MO/niraai 

Werkplan jeugdhulp 21 samenwerkende 
gemeenten Zuidoost-Brabant 
 
Begin 2017 is het college akkoord gegaan 
met een meerjarig werkplan “21voordeJeugd 
2017-2019”. De samenwerking heeft zich 
steeds gericht op die onderdelen van de 
jeugdhulp, waarbij het logisch en (wettelijk) 
nodig en nuttig was om deze op grotere 
regionale schaal te organiseren. 
Afgelopen periode heeft er een 
heroverweging plaatsgevonden op welke 
onderdelen het wenselijk is om met 21 
gemeenten samen te werken. 
Dit heeft geleid tot een nieuw werkplan 2019. 

Het college besluit kennis te nemen van het 
werkplan Jeugdhulp 2019 “21 voor de jeugd”.  

   

2019-011306 
OS/miehoo 

risico-communicatiestrategie vervoer 
gevaarlijke stoffen per spoor 
 
Op verzoek van gemeenten heeft 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) 
extra aandacht besteed aan de risico’s van 

Het college besluit: 
1 In te stemmen met de risico-

communicatiestrategie vervoer gevaarlijke 
stoffen per spoor van Veiligheidsregio’s 
Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost en 
betrokken gemeenten. 
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het vervoer van gevaarlijke stoffen over het 
spoor. Samen met Veiligheidsregio Brabant-
Noord en gemeenten is een risico-
communicatiestrategie ontwikkeld. 
VRBZO vraagt de gemeenten nu om 
bestuurlijke instemming en gemeentelijke 
uitvoering. 

2 Uitvoering te geven aan de strategie voor de 
gemeente Geldrop-Mierlo. 

  

   

2019-016955 
OS/magofe 

Raadsinformatiebrief besluitvorming 
rondom RHCe 
 
Eind 2017 bereikten de Bestuurscommissie 
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 
(RHCe) – onderdeel van de Metropool Regio 
Eindhoven (MRE) – signalen dat het niet 
goed ging met het RHCe. Dit heeft geleid tot 
een rapportage van Arena Consulting op 5 
april 2018 waarin een fors ongunstig beeld 
van het RHCe werd geschetst wat betreft het 
management, communicatie, financiële 
situatie, onbalans tussen bewaring & toezicht 
ten opzichte van cultuurhistorische 
werkzaamheden, terugloop in menskracht 
zonder dat in opvolging werd voorzien en 
dergelijke. Een afschrift van dit rapport is u 
op 15 mei 2018 toegezonden. 

Het college besluit in te stemmen met de 
raadsinformatiebrief en deze door te geleiden aan 
de gemeenteraad.  

   

2019-017203 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 16 april 2019 

 

   

2019-017203 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 16 
april 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 


