
BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING 

VAN HET COLLEGE VAN 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

 blad 1 van 2 

 

  Aanwezig: de heer G.M.J. Jeucken, loco-burgemeester, de heer H. van de Laar, wethouder, de heer R. 
van Otterdijk, wethouder, de heer P. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, 
gemeentesecretaris, de heer J.C.J. van Bree, burgemeester 

  Afwezig:  

 
 
  Datum: 12 mei 2020 
 
 
 

2020-010035 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 4 mei 2020 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2020-007978 
RU/hasant 

Rekenkameronderzoek 2020 ODZOB 
 
Omdat raadsleden al langere tijd vragen hebben 
hoe effectief en efficiënt de ODZOB werkt hebben 
de raden van een 9-tal gemeenten –waaronder 
Geldrop-Mierlo- de rekenkamercommissies 
gevraagd een gezamenlijk onderzoek te starten 
naar de doelen, taken en kosten alsmede de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de ODZOB 
als uitvoeringsdienst. Dit gezamenlijk opgestelde 
rapport treft u bijgaand aan voorzien van een 
eerste reactie.  

Het college besluit: 
  
1 Kennis te nemen van het rapport 

gericht aan de raad. 
2 Ondanks het feit dat de raden nu 

feitelijk aan zet zijn, bijgaande 
conceptbrief als 1e reactie op het 
rapport bij de stukken te voegen.  

   

2020-010500 
SA/niraai 

Inkoopstrategie aanbesteding trapliften 
 
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft momenteel 
één leverancier voor trapliften. De huidige 
overeenkomst loopt op 1 januari 2021 af. Dit 
betekent dat er opnieuw moet worden 
aanbesteed. 
Aan inkoopbureau BIZOB is gevraagd om 
hiervoor een inkoopstrategie op te stellen. Deze 
inkoopstrategie is in samenwerking met alle 19 
deelnemende gemeenten tot stand gekomen. 
De deelnemende gemeenten zijn : Bergeijk, 
Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, 
Best, Veldhoven, Heeze-Leende, Cranendonck, 
Valkenswaard, Waalre, GR Peelgemeenten 
(Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, 
Someren), Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son & 
Breugel.  

Het college besluit in te stemmen met de 
door BIZOB voorgestelde 
inkoopstrategie.  

   

2020-010410 
hekeij 

Zeventiende wijziging Mandaatregister 
 
Op 13 januari 2004 is de Mandaatregeling en het 
daarbij behorende Mandaatregister vastgesteld. 
Daarbij is afgesproken dat de mandaten jaarlijks 
opnieuw worden bekeken en eventueel naar 
behoefte worden aangepast. Doel van de 

Het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester van 
Geldrop-Mierlo, ieder voor zover het zijn 
bevoegdheden betreft, besluiten: 
 
1 Aan de GGD mandaat te verlenen 

de bevoegdheden op grond van 



  

 blad 2 van 2 

periodieke aanpassing is het register actueel en 
juridisch juist te houden en mandaten te verlenen 
die de bedrijfsvoering optimaal maken. 

artikel 5.1 en 5.2 Wet verplichte ggz 
uit te oefenen ( Hoofdstuk 
Samenleving mandaat nummer 10) 
en het aan de GGD verleende 
mandaat van 14 januari 2020 in te 
trekken; 

2 Aan Khonraad mandaat te verlenen 
de bevoegdheid op grond van artikel 
7.1 Wet verplichte ggz uit te 
oefenen( Hoofdstuk Samenleving 
mandaat nummer 11) en het aan 
Khonraad verleende mandaat van 14 
januari 2020 in te trekken; 

3 Aan de in het Mandaatregister 2020 
genoemde medewerkers de 
bevoegdheden op grond van artikel 
6:14, 6:15, 6:21, 7:10, 7:13, 9:6, 
9:11, 9:15 en 10:11 Algemene wet 
bestuursrecht te verlenen (Hoofdstuk 
Ondersteuning mandaat nummers 
24 tot en met 31); 

4 Het Mandaatregister 2020 vast te 
stellen. 

   

2020-009702 
FIN/maruyt 

1e tussentijdse rapportage 2020 
 
De 1e tussentijdse rapportage 2020 geeft het 
verloop van de budgetten weer in de eerste 3 
maanden van 2020. Overschrijdingen en 
onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze 
aan het einde van het jaar afwijken van de 
begroting, worden aan de raad voorgelegd. Na 
akkoord worden de wijzigingen in de budgetten 
doorgevoerd. 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met de 

overschrijdingen en 
onderbestedingen, zoals opgenomen 
bij onderdeel A en B en het 
kredietoverzicht. 

2. Hiertoe vast te stellen de 4e 
begrotingswijziging van 2020. 

   

 "Keek op de week"  

   

 Sluiting  

   

 
 
 


