
BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING 

VAN HET COLLEGE VAN 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

 blad 1 van 2 

 

  Aanwezig: de heer G.M.J. Jeucken, loco-burgemeester, de heer R. van Otterdijk, wethouder, de heer P. 
Looijmans, wethouder, de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer N.J.H. Scheltens, 
gemeentesecretaris 

  Afwezig: de heer H. van de Laar, wethouder 

 
  Datum: 25 augustus 2020 
 
 

2020-016884 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 18 augustus 2020 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld. 

   

2020-016797 
SA/fakler 

Voorstel Mei- juni circulaire afdeling 
Samenleving 
 
Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar voor 
gemeenten via de mei- en junicirculaire. Deze 
middelen zijn geplaatst op een algemene stelpost. 
Aan de vak afdelingen is gevraagd om met 
voorstellen te komen ten aanzien van de middelen. 
Afdeling Samenleving heeft één memo opgesteld 
voor alle voorstellen betreffende het sociaal 
domein. 

Het college besluit in te stemmen met 
de mutaties in het kader van de mei- en 
junicirculaire namens afdeling 
Samenleving. 

   

2020-015096 
SA/hiende 

Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2019 
 
Gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang 
(Wko) verantwoordelijk voor het toezicht op en de 
handhaving van de kwaliteit van 
kinderopvangvoorzieningen. De gemeente legt 
over de uitvoering van haar taken jaarlijks 
verantwoording af aan de gemeenteraad en de 
Inspectie van het Onderwijs. De 
Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2019 stemt 
positief, op alle punten voldoet de gemeente aan 
de criteria.  

Het college besluit akkoord te gaan met 
de Jaarverantwoording Wet 
Kinderopvang 2019. 

   

2020-017280 
hekeij 

Achttiende wijziging Mandaatregister 
 
Op 13 januari 2004 is de Mandaatregeling en het 
daarbij behorende Mandaatregister vastgesteld. 
Daarbij is afgesproken dat de mandaten jaarlijks 
opnieuw worden bekeken en eventueel naar 
behoefte worden aangepast. Doel van de 
periodieke aanpassing is het register actueel en 
juridisch juist te houden en mandaten te verlenen 
die de bedrijfsvoering optimaal maken. Op 6 mei 
2020 is de zeventiende wijziging van het 
Mandaatregister vastgesteld. Bij deze wijziging 
heeft ook de aanpassing aan de nieuwe 
organisatiestructuur plaatsgevonden. Deze tweede 
herziening in 2020 is nodig omdat in de afgelopen 
maanden gebleken is dat het Mandaatregister 

Het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester van 
Geldrop-Mierlo, ieder voor zover het zijn 
bevoegdheden betreft, besluiten het 
Mandaatregister 2020 2e herziening 
vast te stellen. 
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aantal aanpassingen behoeft die samenhangen 
met de organisatiewijziging. 

   

 "Keek op de week"  

   

2020-017268 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 25 
augustus 2020  

Het college neemt het overzicht 
representatie ter kennisgeving aan.     

   

 Sluiting  

   

 
 
 


