
BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING 

VAN HET COLLEGE VAN 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

 blad 1 van 2 

 

  Aanwezig: de heer M. Jeucken, Loco-burgemeester en wethouder, de heer H. van de Laar, wethouder, 
de heer P. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris 

  Afwezig: mevrouw D Schmalschläger, Burgemeester, de heer R. van Otterdijk, wethouder 

 
 
  Datum: 30 april 2019 
 
 

2019-017931 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 23 april 2019 

De besluitenlijst wordt gewijzigd 
vastgesteld. 

   

2019-014434 
RU/anschi 

Overeenkomst Flitspalen - 
Trajectcontrolesystemen tussen Gemeente 
Geldrop-Mierlo en de DVOM 
 
De Dienstverleningsovereenkomst Openbaar 
Ministerie (DVOM) wil met de gemeente Geldrop-
Mierlo afspraken maken over de rechten en 
plichten van beide partijen inzake de bestaande 
en eventuele toekomstige vaste 
verkeershandhavingsmiddelen (flitspalen – 
trajectcontrolesystemen) binnen de gemeente. 
Deze afspraken worden vastgelegd in 
onderhavige overeenkomst. 

Het college besluit in te stemmen met het 
aangaan van de Overeenkomst Flitspalen 
– Trajectcontrolesystemen tussen 
Gemeente Geldrop-Mierlo en de DVOM. 

   

2019-017834 
MO/lenoyo 

besluitvorming zienswijze concept 
ondernemingsplan 2020 Senzer 
 
Op 12 april 2019 heeft de Gemeenschappelijke 
Regeling Atlant De Peel (Senzer) het 1e concept 
ondernemingsplan 2020 met meerjarenbegroting 
aan de deelnemende gemeenten van de GR 
aangeboden. Op dit plan is een 
zienswijzeprocedure van toepassing. In de 
bijgaande zienswijze worden kanttekeningen 
geplaatst bij het voorgestelde beleid van Senzer 
en wordt aangegeven dat specifiek beleid gericht 
op het terugdringen van het cliëntenbestand node 
wordt gemist. Het plan van Senzer om, als eén 
van de oplossingen voor de financiële 
problematiek, de bijdrage algemene middelen te 
indexeren met 2,5%, wordt niet onderschreven. 
Dergelijke maatregelen, die leiden tot een 
substantiële verhoging van de gemeentelijke 
bijdrage, zijn alleen bespreekbaar in het kader 
van een aanpak waarbij enerzijds de 
organisatiekosten van Senzer sterk omlaag 
gebracht worden en anderzijds de beoogde 
uitstroom veel sterker toeneemt dan Senzer nu in 
zijn plannen voorstelt (een afname van 50 
dossiers per jaar).  

Het college besluit: 
  
1. Kennis te nemen van het 1e concept 

Ondernemingsplan 2020 en de 
meerjarenbegroting. 

2. In te stemmen met bijgevoegde 
zienswijze “1e concept-
ondernemingsplan 2019 en 
meerjarenbegroting” en deze middels 
bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad 
voor te leggen.  

  

   



  

 blad 2 van 2 

2019-018189 
MO/niraai 

Jaarrekening 2018 en meerjarenbegroting 
2020-2023 GR PlusTeam 
 
Het PlusTeam is een gemeenschappelijke 
regeling die samen met de gemeente Waalre is 
opgericht. De taak van het PlusTeam is om alle 
inwoners op adequate wijze te ondersteunen in 
het gehele sociaal domein. De 
meerjarenbegroting 2020-2023 wordt hierbij 
aangeboden aan de gemeenteraad. De reacties 
van de beide gemeenteraden worden 
meegenomen bij de definitieve vaststelling. 
Daarnaast worden de jaarstukken over het jaar 
2018 ter informatie met de  gemeenteraad 
gedeeld. 

Het college besluit in te stemmen met het 
raadsvoorstel. 

   

2019-015408 
MO/lenoyo 

Beoordelingskader evaluatie Senzer 2019 
 
Bij de start van de GR Senzer is bepaald dat het 
werkbedrijf binnen enkele jaren geëvalueerd zou 
worden. Recent heeft het Algemeen Bestuur van 
Senzer een Stuurgroep ingesteld, bestaande uit 
een vertegenwoordiging van bestuursleden en 
ambtenaren van de samenwerkende gemeenten, 
om de evaluatie  vorm te geven. De stuurgroep 
heeft bureau Berenschot opdracht gegeven een 
beoordelingskader te ontwikkelen voor de 
evaluatie. Over dit beoordelingskader wordt nu 
een standpunt gevraagd. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de voorgestelde 

aanpak van de evaluatie van Senzer 
2 De gemeenteraad te informeren met 

bijgevoegde Raadsinformatiebrief 
3 Het Algemeen Bestuur van Senzer 

mede te delen dat het college van 
Geldrop-Mierlo kan instemmen met 
de voorgestelde aanpak van de 
evaluatie Senzer 2019 

   

2019-016116 
FIN/mavler 

VVD schriftelijke vragen ex.artikel 38 RvO 
 
Bijlage geeft per vraag van de VVD Geldrop-
Mierlo een schriftelijk antwoord. Artikel 38 RvO 
met antwoorden zijn bijgevoegd.  

Het college stemt in de met de 
beantwoording van de raadsvragen. 

   

2019-019058 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 30 april 2019 

 

   

2019-019058 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 30 april 
2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 "Keek op de week"  

   

 Sluiting  

   

 


