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2018-013161 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W 
op 1 mei 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2018-011184 
MO/henijs 

Regiojaarverslag leerplicht/RMC 2016-2017 
Bestrijden voortijdig schoolverlaten en 
schoolverzuim  
 
Van de gemeente Eindhoven is het regiojaarverslag 
leerplicht/RMC 2016-2017 Bestrijden voortijdig 
schoolverlaten en schoolverzuim ontvangen. Sinds 
2007 is het bestrijden van voortijdig schoolverlaten 
en schoolverzuim een regionale taak. Het 
regiojaarverslag beschrijft hoe er uitvoering is 
gegeven aan deze taak. 

Het college besluit: 
 
1. Het Regiojaarverslag leerplicht/RMC 

2016-2017 Bestrijden voortijdig 
schoolverlaten en schoolverzuim ter 
kennisgeving aan te nemen; 

2. In te stemmen met de 
raadsinformatiebrief inzake 
Regiojaarverslag leerplicht/RMC 
Bestrijden voortijdig schoolverlaten 
en schoolverzuim. 

   

2018-013267 
MO/henijs 

Business-case nieuwbouw Strabrecht College 
 
In de Leefkamer van 20 februari 2018 is het 
raadsvoorstel nieuwbouw Strabrecht College aan de 
orde geweest. Alvorens een besluit te nemen over 
het raadsvoorstel, heeft de gemeenteraad 
aangegeven een business-case te willen zien zodat 
op basis van een kosten- en batenanalyse de 
investeringsbeslissing onderbouwd genomen kan 
worden. Bij deze adviesnota is de gevraagde 
business-case toegevoegd. 

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met de business-case 

nieuwbouw Strabrecht College; 
2 De business-case toe te voegen aan 

het raadsvoorstel nieuwbouw 
Strabrecht College, zaaknummer 
038271 en deze opnieuw aan te 
bieden aan de gemeenteraad voor 
de Leefkamer van 19 juni 2018 en 
de Raadskamer van 2 juli 2018. 

   

2018-012373 
MO/anjuli 

Structuurwijziging lokale omroep 
 
Stichting Lokale Omroep Geldrop-Mierlo werkt al 
jaren nauw samen met Studio040 te Eindhoven. 
Waarschijnlijk zal ook Waalre binnenkort aansluiten. 
Studio040 heeft één programmering voor haar 
werkgebied. Studio040 vraagt om een standpunt in 
te nemen over de vorming van één stichting en één 
Programmabeleidbepalend Orgaan voor Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo en Waalre. 

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

één stichting en één 
Programmabeleidbepalend Orgaan 
voor de lokale omroep Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo en Waalre. 

2. De gemeenteraad te informeren via 
de raadsinformatiebrief. 

   

2017-037478 
MO/erdirk 

Subsidieverzoek stichting Plein6G 
Buurtcontactpunt Josephinehof 
 
De stichting Plein6G verzoekt om incidentele en 
structurele subsidie voor de kosten die gemoeid zijn 

Het college besluit: 
 
1. Akkoord te gaan met een éénmalige 

subsidie van € 19.000,- voor het 
geschikt maken van de algemene 
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met het in gebruik nemen van de algemene ruimte in 
de oude Josephinehof, om deze in te zetten als een 
Buurtcontactpunt, waar zij diverse algemene 
voorzieningen willen organiseren voor de inwoners 
van de buurt/wijk. 

ruimte van de Josephinehof, ten 
laste van de voorziening Samen 
Werkt (FCL 71401055); 

2. Akkoord te gaan met een tijdelijke 
verhoging van de 
huisvestingscompensatie per 01-04-
2018 voor Plein6G ad € 2.200,- per 
jaar t/m 2020, ten laste van de 
subsidiemiddelen Wijkverenigingen 
(FCL 6670200); 

3. Wijkvereniging Plein6G hiervan door 
middel van een beschikking op de 
hoogte te stellen. 

   

2018-002581 
OS/yvviss 

Quick scan rekenkamercommissie naar 
'onafhankelijkheid bezwaar- en 
klachtencommissie 
 
Op 21 februari 2018 kwam in de Algemene Kamer 
van de gemeente Geldrop-Mierlo de nieuwe 
verordening bezwaar- en klachtencommissie aan de 
orde. In die behandeling hebben insprekers 
aandacht gevraagd voor de mate van 
onafhankelijkheid van de bezwaar- en 
klachtencommissie van de gemeente. Op 6 maart 
2018 heeft de rekenkamercommissie gesproken met 
het presidium van de raad om te vernemen hoe de 
raad tegenover een dergelijk kort onderzoek staat. 
Het presidium gaf een positief advies aan de 
rekenkamercommissie voor een korte quick scan. 
Hierna heeft de rekenkamercommissie besloten om 
een kort onderzoek te verrichten. 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van 

Rekenkamerbrief van de 
rekenkamercommissie en de 
begeleidende brief aan de 
gemeenteraad. 

2. In te stemmen met de bestuurlijke 
reactie op deze Rekenkamerbrief, 
zodat deze toegevoegd kan worden 
aan de brief die zal worden 
aangeboden aan de gemeenteraad. 

   

2018-012187 
OS/samoon 

Ontwerpbegroting 2019 VRBZO aanvulling op 
raadsvoorstel ontwerpbegrotingen 4GR en 
Dienst Dommelvallei 
 
In de collegevergadering van 24 april 2018 is 
ingestemd met het raadsvoorstel over de 
ontwerpbegrotingen 2019 van de vier regionale 
gemeenschappelijke regelingen (Metropoolregio 
Eindhoven, GGD-Brabant Zuidoost en 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) en de 
ontwerpbegroting 2019 en de eerste 
begrotingswijziging van de Dienst Dommelvallei. 
De ontwerpbegroting 2019 van de Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost (VRBZO) is te laat aangeleverd om 
de voorgestelde reactie (zienswijze) daarop integraal 
op te nemen in het raadsvoorstel. De voorgestelde 
zienswijze/reactie wordt nagezonden met 
bijgevoegde aanvulling op het raadsvoorstel. 

Het college besluit in te stemmen met de 
aanvulling op het raadsvoorstel. 

   

 "Keek op de week"  

   

2018-013811 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 8 mei 2018  
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 
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2018-013811 
OS/ 

Uitnodigingen te besprekien in B&W-vergadering 
d.d. 8 mei 2018  

 

   

 Sluiting  

   

 


