
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 H. van de Laar, wethouder, de heer R. 
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2019-041475 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College 
van B&W op 13 augustus 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2019-019586 
MO/anmand 

Invulling van de Veranderopgave 
inburgering 
 
De begeleiding van 
asielvergunninghouders bij hun 
inburgering en participatie moet beter. 
Hiervoor wordt de Wet Inburgering 
aangepast. Gemeenten worden weer 
verantwoordelijk voor de inburgering. 
In de notitie bij deze adviesnota wordt 
uitgelegd wat er op de gemeente afkomt 
en wordt een voorstel gedaan over hoe 
we ons hier adequaat op voor kunnen 
bereiden.  

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met de uitgangspunten die de 

gemeente Geldrop-Mierlo bij de 
voorbereidingen op de nieuwe Wet Inburgering 
2021 hanteert. 

2 In te stemmen met de uitgangspunten voor 
regionale samenwerking en de regiocoördinator 
(en de regiogemeenten) hierover te informeren. 

3 In te stemmen met het voorstel om in de 
tussenperiode 2019-2020 de begeleiding aan 
de huidige inburgeraars te verbeteren. 

4 In 2019 en 2020 daarvoor een bedrag 
beschikbaar te stellen van € 45.962; deze 
kosten te dekken uit de post ‘inburgering 
vergunninghouders’ (fcl 6.650.002). 

5 In te stemmen met bijgaande 
raadsinformatiebrief Invullen Veranderopgave 
Inburgering. 

6  

   

2019-042695 
MO/aisaft 

Tweede nieuwsbrief inkoop jeugdhulp 
Peel-Helmond-Dommelvallei+ 
 
De Peelgemeenten, gemeente Helmond 
en de Dommelvallei+ gemeenten vormen 
vanaf 2019 met 10 gemeenten een 
nieuwe inkoopregio binnen de 
jeugdzorgregio Zuidoost Brabant. In deze 
tweede nieuwsbrief informeren wij u over 
diverse onderwerpen in de 
inkoopsamenwerking jeugdhulp van de 
Peelgemeenten, Helmond en 
Dommelvallei+. Ook wordt aandacht 
gevraagd voor de regionale 
raadsbijeenkomst over de 
inkoopsamenwerking en –strategie, en 
wel op 23 oktober van 19.30 uur - 21.30 
uur. 
 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de tweede nieuwsbrief 

inkoopsamenwerking jeugdhulp 
PeelgemeentenHelmond-Dommelvallei+. 

2. Akkoord te gaan met het aanbieden van de 
nieuwsbrief aan de gemeenteraad van Geldrop 
Mierlo. 
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2019-029670 
OS/jostri 

Dommelstroom Interventie Team 
 
Tijdens het Driehoeksoverleg 
Dommelstroom van 28 mei 2018 is door 
burgemeesters aangegeven dat er in ons 
basisteam behoefte bestaat aan een 
betere structuur van de samenwerking en 
het bundelen van de 
handhavingsslagkracht door het bestuur. 
Het Peelland Interventieteam (PIT) dient 
als voorbeeld. Voorgesteld werd dat 
ambtelijk uitgewerkt zou worden hoe een 
Dommelstroom Interventie Team (DIT) er 
uit zou kunnen zien en wat dit voor de 
deelnemende gemeenten betekent. 
Hiervoor moeten in ieder geval een 
convenant en de 
dienstverleningsovereenkomst voor een 
teamleider worden opgesteld. Het 
aanstellen van een teamleider is een 
afzonderlijk traject. 
 

Het college besluit: 
 
Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het convenant 

Dommelstroom Interventieteam dat door de 
burgemeester wordt getekend, onder 
voorbehoud van toekenning van de financiële 
middelen door de gemeenteraad. 

2. In te stemmen met de 
dienstverleningsovereenkomst voor een 
teamleider Dommelstroom Interventieteam dat 
door de burgemeester wordt getekend. 

3. Voor de bijdrage aan een teamleider een 
bedrag van € 12.050 structureel op te nemen in 
de begroting 2020-2023.  

4. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief te informeren over het 
instellen van een Dommelstroom 
Interventieteam. 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-042812 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 
20 augustus 2019 
 

Het overzicht representatie wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Sluiting 
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