
BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN  
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

 

 
 
Aanwezig:  mevrouw R. Hoekman, mevrouw M. Verdouw en de heer M. Jeucken, allen wethouder 

de heer B. Link, burgemeester, de heer J. van Vlerken, secretaris 
 
Datum: 16 mei 2017 
 
 

2017-014300 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 9 mei 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-014284 
MO/Lokraa 

Financiering bestuurlijke opdracht passend onderwijs 
en regionaal OOGO 
 
De wet Passend Onderwijs schrijft voor dat de 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs met 
gemeenten op overeenstemming gericht overleg (OOGO) 
voeren over het ondersteuningsplan. Met de invoering van 
de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is daar 
voor onze regio Helmond-Peelland invulling aangegeven 
door het instellen van een regionaal OOGO, dat tenminste 
één keer per jaar gehouden wordt. Daaraan nemen deel de 
bestuurders van de samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs Primair Onderwijs (PO) én Voortgezet Onderwijs 
(VO), en de portefeuillehouders onderwijs van de 10 
gemeenten in onze Passend Onderwijs regio. ln 2014 zijn 
in het OOGO de ondersteuningsplannen 2014-2018 PO en 
VO vastgesteld, met daarin een bestuurlijke opdracht, dat 
te zien is als een regionale agenda voor de SWV-en en 
gemeenten, met gemeenschappelijke thema's. ln het 
regionale OOGO op 12 oktober 2016 is een aanscherping 
van de bestuurlijke opdracht Passend Onderwijs 
vastgesteld, waarin concrete acties benoemd zijn voor de 
periode 2014-2018. Om deze acties tot een succesvol en 
gewenst resultaat te brengen is financiering nodig. Ook is 
er vanuit de bestuurlijke opdracht een voorstel voor 
'onderwijszorgarrangementen' opgeleverd. Deze en andere 
onderwerpen zijn geagendeerd voor het eerste volgende 
regionaal OOGO op l7 mei a.s.. 
 
 

Het college besluit 
 
1. Kennis te nemen van het 
actieplan bestuurlijke opdracht 
Passend Onderwijs Helmond-
Peelland 2016-2018; 
2. Kennis te nemen van de notitie 
Onderwijszorgarrangement (ONZO) 
van SWV Helmond-Peelland VO en 
gemeenten in de regio; 
3. Akkoord gaan met het 
uitgangspunt in de notitie ONZO 
om afhankelijk van de casuïstiek 
rondom een leerling, de betrokken 
CMD'er aan te laten sluiten bij de 
adviescommissie toelating Passend 
Onderwijs VO; 
4. Een bedrag van € 1.744,21 
beschikbaar te stellen ten behoeve 
van het regionale projectplan 
'Verbinding jeugdprofessional en 
lB'er/ zorgcoördinator 
samenwerkingsverband Helmond-
Peelland'; 
5. Een bedrag van € 1.423,20 
beschikbaar te stellen ten behoeve 
van het regionale projectplan 'Een 
doorgaande lijn in arrangeren, 
Samenwerkingsverband Helmond-
Peelland en samenwerkende 
gemeenten'; 
6. De bedragen van € 1.744,21 en 
€ 1.423,20 te dekken uit de 
begrotingspost Preventief 
Jeugdbeleid (FCL 6670302) en 
hiervoor een verplichting aan te 
maken. 

   

2017-013817 
PU/AlBeen 

Wijziging van de Regeling gegevensverstrekkingen 
basisregistratie personen Geldrop-Mierlo 2014 
 
ln het kader van de uitvoering van de wet BRP heeft uw 
college 23 september 2014 de Regeling gegevens-  
verstrekkingen basisregistratie personen Geldrop-Mierlo 
2014 (de Regeling) vastgesteld. De Regeling voorziet in de 
verstrekking van basisgegevens uit de basisregistratie 
personen (BRP) aan organisatieonderdelen van onze 
gemeente en aan derden. Op basis van nieuwe Europese 
Regelgeving en een aanstaande aanpassing van het 
Besluit BRP moet onze Regeling geactualiseerd worden. 

Het college besluit de wijziging van 
de Regeling gegevens-
verstrekkingen basisregistratie 
personen Geldrop-Mierlo 2014 vast 
te stellen. 

   



2017-013936 
OS/Mihoof 

Voortgangsbericht Visie op crisisbeheersing VRBZO 
 
Vanaf eind 2016 is Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost bezig 
met de ontwikkeling van een bestuurlijke visie op 
crisisbeheersing. Op 13 april 2017 heeft in dit kader een 
mini-conferentie met burgemeesters en 
gemeentesecretarissen plaatsgevonden. 

Het college besluit de 
informatienota ter kennisgeving aan 
te nemen. 

   

2016-008774 
OS/Mihoof 

Beleidsregels bereikbaarheid hulpdiensten en 
bluswatervoorziening Geldrop-Mierlo 2017 
 
Vanwege veranderde wetgeving, inzichten en de 
regionalisering van de brandweer hebben de drie 
Brabantse Veiligheidsregio's, Brabant Water en een aantal 
gemeenten een model voor nieuwe beleidsregels voor 
bereikbaarheid en bluswatervoorziening opgesteld. De 
beleidsregels zijn op 7 april 2016 door het AB van VRBZO 
geaccordeerd en aan de colleges van burgemeester 
en wethouders ter vaststelling aangeboden. Vanwege de 
door ons gehanteerde wegcategorie-indeling zullen wij vaak 
niet voldoen aan de regels van het model, terwijl er vaak 
niets aan de hand is. Bij de advisering op basis van deze 
beleidsregels leest VRBZO voor de beoordeling of een 
object binnen 2 minuten bereikbaar is, niet alleen vanaf een 
gebiedsontsluitingsweg maar ook vanaf een 
erftoegangsweg. Naast de beleidsregels zijn hierbij ook de 
uitgangspunten van het Dekkingsplan brandweer 2014 van 
belang. 

Het college besluit: 
 
1. De beleidsregels bereikbaarheid 
hulpdiensten en 
bluswatervoorziening Geldrop-
Mierlo 2017 vast te stellen, echter 
met dien verstande dat waar deze 
beleidsregels bepalen dat ieder 
object voor de hulpdiensten te allen 
tijde binnen 2 minuten vanaf een 
gebiedsontsluitingsweg te bereiken 
moet zijn, hieraan geacht wordt ook 
voldaan te zijn als het betrokken 
object voor de hulpdiensten binnen 
2 minuten vanaf een  
erftoegangsweg te bereiken is; 
2. De beleidsregels 
bluswatervoorziening en 
bereikbaarheid die zijn vastgesteld 
op 19 februari 2008 in te trekken. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 16 mei 2017 
 
Reünie Mierlose Mens op vrijdag 9 juni 2017 vanaf 14.00 
uur in Hotel Restaurant ’t Anker, Vesperstraat 8, Mierlo 
Burgemeester Link (eventueel) en wethouders Hoekman en 
Jeucken nemen de uitnodiging aan. 

Met inachtneming van enkele 
aanpassingen wordt de lijst ter 
kennisgeving aangenomen. 
 
 

   

 Rondvraag  

 


