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  Afwezig:
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2018-044841
OS/

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 18 december 2018

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld

2018-024925
MO/majage

Uitvoering armoedebeleid verjaardagsbox

Op 9 mei 2017 heeft de raad ingestemd met 
de kadernota doorontwikkeling armoedebeleid.
Onderdeel van deze nota was de wens een 
verjaardag-voorziening voor kinderen aan het 
gemeentelijke aanbod toe te voegen. Aan 
deze wens is afgelopen jaar uitvoering 
gegeven. Stichting Leergeld is een 
samenwerking aangegaan met Stichting Jarige
Job om naast de broodnodige minima 
voorzieningen ook op verjaardagen iets te 
kunnen betekenen voor kinderen in armoede. 
Vanaf februari 2019 krijgen kinderen die 
daarvoor bij Leergeld zijn aangemeld via 
Stichting Jarige Job een verjaardag-box.

Het college neemt kennis van het volgende:

- De verjaardag-box is regelarm ingericht.
- De gemeente speelt geen rol bij de 

uitvoering, want de aanvraagprocedure 
voor de verjaardag-box loopt via 
Stichting Leergeld. 

- De verjaardag-box wordt budget 
neutraal uitgevoerd. 

- Omdat Stichting Leergeld aangeeft de 
verjaardag-box binnen de reguliere 
gemeentelijke gelden te kunnen 
uitvoeren, zijn er geen extra kosten aan 
verbonden. 

- De middelen die voor de verjaardag-
voorziening waren gereserveerd: 
(€25.000)  worden nu aan het budget 
voor bijzondere bijstand toegevoegd.

2018-043090
RU/hasant

Werkprogramma ODZOB 2019

Nadat in 2013 de nieuwe Omgevingsdienst 
(ODZOB) operationeel is geworden, moeten er
jaarlijks concrete werkafspraken met hen 
worden gemaakt in de vorm van een jaarlijks 
werkprogramma. Het voor 2019 opgestelde 
werkprogramma wordt hierbij aan het college 
voorgelegd.

Het college besluit in te stemmen met het 
werkprogramma ODZOB 2019.

2018-045265
RU/hasant

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2019-
2022 Gemeenschappelijke Regeling ODZOB

In de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 
staat vermeld dat tussen de deelnemers en de
ODZOB een dienstverleningsovereenkomst 
(DVO) moet worden gesloten. Omdat de 
geldigheidsduur van de huidige DVO eind 
2018 eindigt, moet er een nieuwe DVO worden
gesloten. Het Algemeen Bestuur van de 
ODZOB, dat bevoegd is de tekst van een 
nieuwe DVO vast te stellen, stelt voor in te 
stemmen met een nieuwe DVO voor de 
periode 2019-2022 en in te stemmen met de 
ondertekening daarvan.

Het college besluit:

1. In te stemmen met de 
Dienstverleningsovereenkomst 2019-
2022 van de Gemeenschappelijke 
Regeling ODZOB.

2. Wethouder Rob van Otterdijk te 
machtigen om de DVO te ondertekenen.
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2018-026626
RU/jowaar

Verlenen subsidie Ondernemersfonds 2019

Stichting Centrummanagement Geldrop en 
Stichting Centrum- en Lintenmanagement 
Mierlo hebben beide een verzoek om subsidie 
Ondernemersfonds voor 2019 ingediend.

Het college bevestigt het besluit van 18 
december 2018 waarin besloten is om:

1. Stichting Centrummanagement Geldrop 
een subsidie te verlenen van                 
€ 84.804,60.

2. Stichting Centrum- en 
Lintenmanagement Mierlo subsidie te 
verlenen van € 34.854,30. 

2018-046704
OS/miehoo

Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost 2019

Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft op 13 
december 2018 het ontwerp Regionaal 
Risicoprofiel 2019 VRBZO besproken en 
vastgesteld. Via de griffie is de raad hiervan al 
op de hoogte gesteld. Het is goed om in een 
raadsinformatiebrief een toelichting te geven.

Het college is akkoord met de 
raadsinformatiebrief.

2018-045826
OS/

Representatielijst vanaf d.d. 8 januari 2019 De representatielijst wordt ter kennisgeving 
aangenomen.

2018-045826
OS/

Uitnodigingendossier d.d. 8 januari 2019

"Keek op de week"

Sluiting
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