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  Aanwezig: de heer B.H.M. Link, burgemeester, de heer M. Jeucken, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, 
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  Afwezig:  

 
  Datum: 19 juni 2018 
 
 

2018-019435 
OS/ 

9.30 uur Kennismaking met nieuwe medewerkers MO  

   

2018-018374 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W op 
12 juni 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld. 

   

2018-012270 
MO/anjuli 

Subsidieaanvraag Stichting Jazz met Pit voor het 
organiseren van een jazz festival in Mierlo 
 
De stichting Jazz met PiT is een jaar geleden opgericht 
en heeft in juli 2017 voor de eerste keer in Mierlo, met 
subsidie vanuit de regeling Recreatie en Toerisme, het 
festival Jazz met PiT georganiseerd. De stichting wil dit 
festival ieder jaar organiseren en heeft daarom een 
structurele subsidie aangevraagd. 

Het college besluit: 
  
1. Een subsidie te verlenen van      

€ 1.890,-- per jaar voor de jaren 
2018 t/m 2020; 

2. Dit bedrag ten laste te brengen 
van de post Culturele 
verenigingen (FCL6540002/ 
ECL42500). 

   

2018-011905 
CMD/masant 

Nieuwe functie 
 
Binnen het CMD zijn er knelpunten bij het uitvoeren van 
het werk dat er ligt. Deze knelpunten zijn structureel van 
aard. Voor het aanpakken hiervan wordt een 
personeelsplan opgesteld dat in de begrotingsprocedure 
wordt ingebracht. Eén van de knelpunten is zeer urgent 
en vraagt snel om een oplossing. 

Het college besluit: 
 
1 De formatie van het CMD uit te 

breiden met een functie 
juridisch medewerker 
voorzieningen voor 26 uur en 1 
uur coördinator voorzieningen 
(van 31 naar 32 uur). 

2 De uitbreiding mee te nemen 
via het personeelsplan CMD bij 
het nieuw beleid naar de raad. 

   

2018-017646 
ankbol 

Programmaplan Betere dienstverlening en 
bedrijfsvoering 
 
De samenleving digitaliseert in een rap tempo. Als 
gemeente moeten we onze dienstverlening en 
bedrijfsvoering hierop aanpassen. Om hieraan uitvoering 
te geven wordt een programma BetERe dienstverlening 
en bedrijfsvoering opgestart met de samenwerkende 
Dommelvallei organisaties. Hierbinnen worden diverse 
projecten uitgevoerd waaronder; de aanbesteding en 
implementatie van zaakgericht werken waarmee o.a. de 
inwoners en bedrijven digitaal zaken kunnen doen met de 
gemeenten. Hiermee wordt voor Geldrop Mierlo de 
huidige oplossing vervangen omdat het contract afloopt 

Het college besluit: 
 
1. Het programmaplan BeteRe 

dienstverlening en 
bedrijfsvoering vast te stellen. 

2. In te stemmen met het 
voornemen om het 
programmaplan als 
Dommelvallei organisaties 
gezamenlijk uit te voeren. 

3. Het DB bestuur van de DDV te 
machtigen om tot aanschaf over 
te gaan 
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en voor de gemeenten Son en Breugel, Nuenen en 
Dienst Dommelvallei een belangrijke en grote stap gezet 
in de digitale dienstverlening. 

   

2018-001062 
OS/wigebo 

RIB Samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven 
 
In de raadsinformatiebrief  wordt ingegaan op de inhoud 
van de samenwerkingsagenda en 
het uitvoeringsarrangement van het Stedelijk Gebied 
Eindhoven. Daarnaast wordt kort aandacht besteed aan 
de positie van de gemeenteraad in deze samenwerking. 

Het college besluit de 
raadsinformatiebrief Samenwerking 
in het Stedelijk Gebied Eindhoven 
vast te stellen. 

   

 "Keek op de week"  

   

2018-019435 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 19 juni 2018  Met inachtneming van enkele 
wijzigingen wordt het overzicht 
representatie ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

2018-019435 
OS/ 

Uitnodigingenlijst t.v.b. B&W vergadering 19 juni 
2018 

 

   

 Sluiting  

   

 


