
BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

  Aanwezig: de heer B.H.M. Link, burgemeester, de heer M. Jeucken, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, 
gemeentesecretaris, mevrouw M. Verdouw, wethouder, mevrouw R. Hoekman, wethouder

  Afwezig:
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2018-015274
OS/anfran

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W
op 22 mei 2018

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

2018-009118
MO/feabee

Rapportage Sociaal domein t/m maart 2018

Met de rapportage 'lnformatie Sociaal Domein, 
gemeente Geldrop-Mierlo, t/m maart 2018' wordt 
invulling gegeven aan de horizontale 
verantwoording richting college van burgemeester 
en wethouders, de gemeenteraad en de inwoners. 
De rapportage kan daarmee gezien worden als 
verantwoordingsinformatíe. Daarnaast wordt de 
informatie gebruikt door de subregio/ de gemeente 
om de inkoop van zorg en ondersteuning in te 
vullen of bij te stellen.

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de rapportage 
'lnformatie Sociaal Domein, gemeente 
Geldrop-Mierlo, t/m maart 2018',
2. In te stemmen met de bijgevoegde 
raadsinformatiebrief en deze aan te bieden 
aan de gemeenteraad.
3. De rapportage 'lnformatie Sociaal 
Domein, gemeente Geldrop-Mierlo, t/m 
maart 2018' aan te bieden aan de Wmo 
raad.

2018-014971
OS/ineson

Contractverlening schoonmaak

Op 5 november 2012 is door de raad gekozen voor 
het vestigen van alleenrecht schoonmaak 
gemeentelijke gebouwen waardoor er enkelvoudig 
onderhands (1-op-1) gegund kon worden aan een 
SW-bedrijf. In dit geval Ergon – business 
Groepsdetachering – afdeling Schoonmaakbeheer 
te Eindhoven. In juni 2013 is gestart met 
dagschoonmaak door de Ergon voor de 
gemeentelijke panden. Op 1 juni 2018 loopt dit 
contract af.

Het college besluit:
 
1. Aan Ergon –business 
Groepsdetachering- afdeling 
Schoonmaakbeheer te Eindhoven het 
alleenrecht te verlenen als SW-bedrijf dat op
basis van de “Verordening gunning 
schoonmaakonderhoud en glasbewassing 
gemeentelijke gebouwen middels uitsluitend
recht” voor een periode van 2 jaar.
2. Op basis van het onder 1 verstrekte recht
de opdracht Schoonmaak enkelvoudig 
onderhands te gunnen voor de periode van 
1 jaar met een verlengingsmogelijkheid van 
1 jaar.

2018-005537
OS/ligubb

Bezwaarschrift omgevingsvergunning rooien 16
bomen Kerkakkers

Bij besluit van 24 januari 2018 (verzonden gelijke 
datum) is aan de gemeente Geldrop-Mierlo een 
omgevingsvergunning verstrekt voor het rooien van 
16 bomen aan de Kerkakkers ongenummerd 
(openbare ruimte tussen Schoolstraat en Suijlke) in 
Mierlo. Het besluit is bekendgemaakt in het 
weekblad Middenstandsbelangen van 31 januari 
2018. Tegen dit besluit is op 20 februari 2018 , via 
DIGID, een bezwaarschrift ingediend waarin enkele 
vragen worden gesteld. Naar aanleiding van dit 
bezwaarschrift heeft een gesprek plaatsgevonden 
met de bezwaarmaker. Bezwaarmaker heeft zijn 
bezwaarschrift naar aanleiding van dit gesprek niet 
ingetrokken

Het college besluit het bezwaarschrift 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit in stand te houden.
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2018-012389
OS/jamans

Jaarstukken 2017 RIEC, waaronder Jaarverslag 
2017

In het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise 
Centrum) Oost-Brabant werken partners samen bij 
de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde 
criminaliteit. Door een betere samenwerking kunnen
criminele organisatiestructuren bloot worden gelegd
en aangepakt, kan voorkomen worden dat criminele
organisaties bewust of onbewust door de overheid 
worden gefaciliteerd, kunnen barrières opgeworpen 
worden en wordt gewerkt aan het weerbaarder 
maken van de overheid en maatschappij om zo 
ondermijning tegen te gaan.

De jaarstukken 2017 RIEC worden ter 
kennisgeving aangenomen.

"Keek op de week"

2018-016053
OS/anfran

Overzicht representatie college vanaf 29 mei 
2018

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen.
 

2018-016053
OS/anfran

Uitnodigingen te bespreken in B&W vergadering
d.d. 29 mei 2018

 
 

Sluiting
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