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2018-020284 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College 
van B&W op 25 juni 2018 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 

   

2018-019428 
MO/lenoyo 

Vaststelling convenant project 
vroegsignalering 
 
Op 28 mei 2018 heeft de gemeenteraad 
het gemeentelijk plan schuldhulpverlening 
2018 vastgesteld. Eén van de 
uitwerkingsprojecten van die nota is het 
project “Vroegsignalering”; het initiatief 
om proactief mensen met schulden te 
benaderen. Participanten in het project 
Vroegsignalering zijn onder meer de 
woningcorporaties. De samenwerking met 
hen wordt in het convenant 
geformaliseerd. 

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met het vaststellen en 

ondertekenen van het Convenant 
vroegsignalering schulden Geldrop-Mierlo. 

2 De burgemeester voor te stellen akkoord te gaan 
met volmacht verlening aan de portefeuillehouder 
Werk en Inkomen om het bovengenoemde 
convenant te ondertekenen. 

3 De burgemeester voor te stellen akkoord te gaan 
met volmacht verlening aan het hoofd van de 
afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling om de 
volgende documenten te ondertekenen: 

a. Offerte dienstverleningsovereenkomst; 
b. Dienstverlenersovereenkomst; 
c. Verwerkingsovereenkomst BKR; 
d. Security agreement; 
e. Gebruikersovereenkomst klantportal voor 

gemeenten; 
f. Document financiële afspraken. 

   

2018-020919 
MO/anjuli 

Functieprofiel cultuurverkenner 
 
Bij de vaststelling door de gemeenteraad 
op 5 maart 2018 van het 
Cultuurbeleidsplan 2018-2021 is de 
toezegging gedaan dat de raad 
geïnformeerd wordt over het profiel van 
de cultuurmakelaar, aan te stellen door 
Kunstkwartier. In overleg met ons heeft 
Kunstkwartier een functieprofiel en 
vacaturetekst opgesteld. De functienaam 
is veranderd in “cultuurverkenner”. 

Het college besluit in te stemmen met de concept 
raadsinformatiebrief. 

   

2018-017823 
OS/wigebo 

Zienswijze herindelingsontwerp 
samenvoeging gemeenten Nuenen c.a. 
en Eindhoven 
 
Met brief van 15 mei 2018 zendt het 
college van Gedeputeerde Staten ons 
hun herindelingsontwerp tot 
samenvoeging van de gemeenten 

Het college besluit de concept zienswijze vast te 
stellen en deze toe te sturen aan het college van 
Gedeputeerde Staten. 
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Nuenen c.a. en Eindhoven. Als 
omliggende gemeente worden wij 
gevraagd om een zienswijze op het 
herindelingsvoorstel in te dienen. 

   

 "Keek op de week"  

   

2018-021066 
OS/Anfran 

Overzicht representatie college vanaf 3 
juli 2018  

Het overzicht representatie wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

2018-021066 
OS/Anfran 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W 
vergadering d.d. 3 juli 2018 

 

   

 Sluiting  

   

 


