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2018-012478 
OS/Anfran 

Voorstellen nieuwe medewerkers CMD in B&W 
vergadering 24 april 2018 
 

 

   

2018-011252 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W 
op 17 april 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2018-011496 
RU/jevink 

Santheuvel - motie Herinrichting Santheuvel Mierlo 
/ bomenkap 
 
Op 5 februari 2018 heeft de raad een motie 
aangenomen over de Herinrichting 
Santheuvel/bomenkap. Hierin wordt het college 
opgeroepen om het budget dat vrijkomt als gevolg van 
het vervallen van één rotonde geheel of ten dele aan 
te wenden voor een ‘Groen Herstelplan’ om de 
Santheuvel zo snel mogelijk weer een groene aanblik 
te geven. Verschillende opties voor groen langs de 
Santheuvel zijn bekeken. In de raadsinformatiebrief 
wordt hier nader op ingegaan en wordt een voorstel 
gedaan. 

Het college besluit in te stemmen met 
de raadsinformatiebrief. 

   

2018-012060 
RU/rikrie 

Raadsvoorstel evaluatie proef beeindiging 
bladkorven / gratis GFT 
 
In het najaar van 2016 en 2017 is een proef gehouden 
waarbij de plaatsing van de bladkorven is beëindigd en 
de inzameling van GFT-containers en het aanbieden 
van groen afval op de milieustraat gratis was. Omdat 
niet was in te schatten hoe de inwoners deze proef 
hebben ervaren, is een bewonersonderzoek 
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de proef een succes is 
geweest wat betreft de tevredenheid van de bewoners 
en ook wat betreft het effect op de afvalscheiding. 
Vorig jaar is besloten om de proef in 2017 nog één 
keer voort te zetten en in het voorjaar 2018 een 
voorstel voor te leggen over het al dan niet definitief 
voortzetten van de nieuwe inzamelmethode. 

Het college besluit het raadsvoorstel 
conform voor te leggen aan de raad. 

   

2018-011996 
RU/rikrie 

Begroting Cure 2019 
 
In de Gr Cure is opgenomen dat het bestuur van Cure 
de raden van de deelnemende gemeenten in de 

Het college besluit het raadsvoorstel 
conform voor te leggen aan de raad. 
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gelegenheid stelt hun zienswijze over de jaarlijkse 
ontwerpbegroting te geven. Het dagelijks bestuur 
voegt de commentaren, waarin de zienswijzen zijn 
vervat, bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het 
algemeen bestuur van Cure wordt aangeboden. Het 
algemeen bestuur stelt de begroting vast en stuurt 
deze aan Gedeputeerde Staten. De begroting Cure 
2019 zal leiden tot een verhoging van de tarieven voor 
de afvalstoffenheffing. 

   

2018-006209 
RU/majeuk 

Instemmen met raadsinformatiebrief "Gunnen 
opdracht opstellen wijkontwikkelingsplan 
Braakhuizen Zuid" 
 
In de vergadering van 17 april jongstleden is 
ingestemd met het gunnen van de opdracht voor het 
opstellen van een wijkontwikkelingsplan voor 
Braakhuizen Zuid aan de Stout Groep BV. Besloten 
is de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief 
te informeren over de gunning en het proces dat 
gevolgd gaat worden. 

Het college besluit in te stemmen met 
de raadsinformatiebrief “Gunnen 
opdracht opstellen 
wijkontwikkelingsplan Braakhuizen 
Zuid”. 

   

2018-010437 
MO/lenoyo 

Plan gemeentelijke schuldhulp 2018 
 
Gemeentelijke schuldhulpverlening is vanaf 2012 een 
integraal onderdeel van het gemeentelijke 
armoedebeleid. Bij de vaststelling van de Kadernota 
Doorontwikkeling Armoedebeleid in juli 2017 is 
besloten tot extra inzet op armoedepreventie. Om dit 
beleid vorm te geven wordt een project 
“vroegsignalering” en een armoedemonitor opgezet. 
Daarbij is het gebruik van persoonsgegevens 
noodzakelijk. Om dit mogelijk te maken stelt de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
opname van deze projecten in een door de 
gemeenteraad vast te stellen plan Schuldhulpverlening 
(cfm de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening, Wgs) 
verplicht. Om die reden is een apart plan integrale 
schuldhulpverlening 2018 opgesteld. 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het plan integrale 
schuldhulpverlening 2018 
2. Het plan integrale 
Schuldhulpverlening voor vaststelling 
voor te leggen aan de gemeenteraad 
middels het raadsvoorstel (bijlage 
2018 010437). 
  

   

2018-011632 
MO/pewilm 

Gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2017 
 
De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen (Wko) bepaalt 
dat het college van burgemeester en wethouders 
(hierna: B&W) toeziet op de naleving van de kwaliteit 
van alle kinderopvangvoorzieningen. Jaarlijks legt het 
college verantwoording af aan de gemeenteraad en 
aan de Inspectie voor het Onderwijs over de wijze 
waarop de toezichthoudende taak is uitgevoerd en op 
welke wijze het college heeft gehandhaafd op de 
geconstateerde afwijkingen. 

Het college besluit: 
1. Het gemeentelijk jaarverslag 
kinderopvang 2017 vast te stellen; 
2. In te stemmen met het informeren 
van de gemeenteraad middels de 
Raadsinformatiebrief, inclusief het 
jaarverslag kinderopvang 2017. 
  

   

2018-010346 
MO/niraai 

Jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018 en 
meerjarenbegroting 2019-2022 PlusTeam 
 
Op basis van de gemeenschappelijke regeling van het 
PlusTeam heeft de raad jaarlijks de mogelijkheid om 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de 
jaarrekening 2017, begrotingswijziging 
2018 en de meerjarenbegroting 2019-
2022 van het PlusTeam; 
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hun zienswijze te geven op de meerjarenbegroting van 
het PlusTeam. Ook de eerste begrotingswijziging 2018 
dient aan de raad te worden voorgelegd. De 
jaarrekening 2017 wordt ter informatie met de raad 
gedeeld. 

2. Akkoord te gaan met het 
raadsvoorstel. 

   

2018-012395 
FIN/maruyt 

1e tussentijdse rapportage 2018 
 
De 1e tussentijdse rapportage 2018 geeft het verloop 
weer van de budgetten in de eerste drie maanden van 
dit jaar. Daarnaast zijn de ontwikkelingen uit de 
maartcirculaire 2018 opgenomen. Overschrijdingen en 
onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan 
het eind van het jaar afwijken van de begroting worden 
aan de raad voorgelegd. Normaal gesproken richt de 
tussentijdse rapportage zich alleen op 
budgetafwijkingen in het lopende boekjaar. Echter, 
gelet op de grote omvang van het verwachte tekort 
sociaal domein in de komende jaren doen wij in deze 
tussentijdse rapportage ook een voorstel voor de 
boekjaren ná 2018. 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de 
overschrijdingen en onderbestedingen, 
zoals opgenomen in de financiële 
overzichten bij onderdeel A, B en C én 
het kredietoverzicht. 
2. Hiertoe vast te stellen de 17e 
begrotingswijziging van 2018. 
3. Tekstmandaat aan 
gemeentesecretaris 
  

   

2018-012187 
OS/samoon 

Ontwerpbegrotingen 2019 MRE, GGD, ODZOB, 
VRBZO en ontwerpbegroting 2019 en 1e 
begrotingswijziging 2018 Dienst Dommelvallei 
 
Begin maart 2018 hebben de Dagelijkse Besturen van 
de Metropoolregio Eindhoven, GGD-Brabant Zuidoost 
en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (4GR) de 
ontwerpbegrotingen 2019 in overeenstemming met de 
afspraken van de beleidsnotitie kaders P&C-
documenten 4GR aangeboden. De Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost heeft geen ontwerpbegroting 
aangeboden. De raad wordt in de gelegenheid gesteld 
om vóór 20 mei 2018 de formele zienswijze ten 
aanzien van de ontwerpbegrotingen kenbaar te 
maken.  Het Dagelijks Bestuur van de Dienst 
Dommelvallei heeft de ontwerpbegroting 2019 en de 
1e begrotingswijziging 2018 aangeboden. De 
Algemene Besturen van de 4GR en de Dienst 
Dommelvallei zullen deze zienswijze betrekken bij het 
vaststellen van de ontwerpbegrotingen en de 1e 
begrotingswijziging 2018. De ontwerpbegrotingen en 
de 1e begrotingswijziging 2018 zijn beoordeeld en 
geven aanleiding tot het indienen van één zienswijze. 

Het college besluit in te stemmen met 
het raadvoorstel met daarin 
opgenomen de beslispunten: 
1a. In te stemmen met en kennis te 
nemen van de ontwerpbegroting 2019 
van de Metropoolregio 
1b. Te besluiten geen zienswijze in te 
dienen.  
2a. In te stemmen met en kennis te 
nemen van de ontwerpbegroting 2019 
van de GGD-Brabant 
2b. Te besluiten geen zienswijze in te 
dienen.  
3a. In te stemmen met en kennis te 
nemen van de ontwerpbegroting 2019 
van de Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant. 
3b. Te besluiten de bijgevoegde 
zienswijze in te dienen.  
4a. In te stemmen met en kennis te 
nemen van de ontwerpbegroting 2019 
van de Dienst 
4b. In te stemmen met en kennis te 
nemen van de 1e begrotingswijziging 
2018 van de Dienst 
4c. Te besluiten geen zienswijze in te 
dienen.  
5. De financiële consequenties van de 
genoemde begrotingen inclusief 
wijziging mee te nemen in de 
kadernota 2019 en de 
meerjarenbegroting 2019-2022 van de 
gemeente Geldrop-Mierlo. 

   

 "Keek op de week"   
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2018-012478 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 24 april 2018 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2018-012478 
OS/ 

Uitnodigingenlijst te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 24 april 2018 

 

   

 Sluiting  

   

 


