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2019-002391 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 22 januari 2019 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld. 

   

2018-036552 
MO/niraai 

Uitvoeringsprogrammas mantelzorg 
 
Eind 2016 heeft de raad de visienota “Met 
vereende kracht” vastgesteld. De 
uitvoeringsprogramma’s zijn een aanvulling op 
deze nota. Op basis van voorbeelden van 
andere gemeenten, de uitkomsten van het 
onderzoek onder onze mantelzorgers en uit 
gesprekken die wij gevoerd hebben met diverse 
stakeholders zijn wij tot deze aanvulling 
gekomen. De uitvoeringsprogramma’s geven de 
kaders waarbinnen de diverse activiteiten en 
diensten uitgevoerd kunnen worden.  

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 

uitvoeringsprogramma’s mantelzorg. 
2. De raad te informeren via de 

raadsinformatiebrief. 
  

   

2018-046384 
MO/lenoyo 

zienswijze kaderbrief 2020 Senzer 
 
Op basis van de GR Senzer heeft de raad 
jaarlijks de mogelijkheid om een zienswijze te 
geven op het voorgenomen beleid en de 
begroting. Deze kaderbrief omschrijft de 
hoofdlijnen voor het beleid in 2020 en is richting 
gevend voor het op te stellen Ondernemingsplan 
en de begroting van Senzer voor 2020. Aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd om over deze 
kaderbrief haar schriftelijke zienswijze te geven. 

Het college besluit: 
  
1 kennis te nemen van de kaderbrief 

met bijlagen 2020 van Senzer; 
2 In te stemmen met bijgevoegde 

concept-zienswijze op de kaderbrief 
en deze met bijgevoegd raadsvoorstel 
ter besluitvorming voorleggen aan de 
raad. 

   

2019-000458 
MO/niraai 

Subsidie gespecialiseerde kinderopvang 
2019 
 
Er zijn kinderen in Geldrop-Mierlo die, om zich 
optimaal te kunnen ontwikkelen, net iets anders 
nodig hebben in hun begeleiding/benadering dan 
beschikbaar is binnen het reguliere aanbod. Het 
is hierbij belangrijk om dichtbij huis, nabij onze 
kinderen, de zorg en begeleiding te bieden die 
zij nodig hebben. Op dit moment is er geen 
alternatief voor deze kinderen anders dan een 
beroep doen op voorzieningen buiten onze 
gemeente. Deze kinderen worden naar 
jeugdzorgorganisaties in andere gemeenten 
vervoerd. Met als gevolg dat deze kinderen vaak 

Het college besluit: 
  
1 In 2019 een subsidie voor 

gespecialiseerde groepsbegeleiding 
te beschikken aan Kluppluz. 

2 Het subsidiebedrag voor 2019 vast te 
stellen op € 186.000. 

3 De subsidie te bekostigen uit de 
middelen voor jeugdhulp 
(6.682.100/42360u).  
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niet meer terugkeren binnen de eigen gemeente 
in opvang, zorg en onderwijs. Dit voorstel draagt 
er binnen de gemeente Geldrop-Mierlo aan bij 
dat kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben, dit zoveel mogelijk, dicht bij huis en in 
een passende setting kunnen krijgen. 

   

2019-000902 
MO/gekamm 

Sociaal Maatschappelijk Jaarverslag Laco 
2017-2018 
 
Binnen onze overeenkomst met Laco is de 
verplichting opgenomen dat Laco jaarlijks een 
Sociaal maatschappelijk jaarverslag aanlevert 
(art. 6.5). Binnen dit jaarverslag wordt aan de 
hand van een aantal indicatoren aangegeven op 
welke wijze invulling wordt gegeven aan de 
maatschappelijke functie van het zwembad in 
Geldrop.  

Het college besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het Sociaal 
Maatschappelijk Jaarverslag van 
Laco over boekjaar 2017-2018. 

2. Vast te stellen dat Laco in 
boekjaar 2017-2018 op een 
correcte wijze inhoud heeft 
gegeven aan de maatschappelijke 
functie van het zwembad. 

3. De exploitatiebijdrage conform de 
lopende overeenkomst uit te 
betalen. 

4. De raad hierover te informeren via 
de raadsinformatiebrief. 

   

2019-001979 
MO/niraai 

Aanvullende subsidie Kasteel Geldrop 
 
Kasteel Geldrop heeft een aanvullende subsidie 
aangevraagd voor de ondersteuning van 
vrijwilligers die werkzaam zijn op de 
Kinderboerderij. Deze vrijwilligers zijn inwoners 
van Geldrop-Mierlo met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en die in het kader van een 
zinvolle dagbesteding diverse werkzaamheden 
verrichten op de Kinderboerderij. Op deze 
manier kunnen zij meedoen in de samenleving 
wat naadloos aansluit bij de uitgangspunten van 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

Het college besluit: 
  
1 Akkoord te gaan met een uitbreiding 

van de jaarlijkse subsidie voor het 
Kasteel Geldrop. 

2 De hoogte van deze uitbreiding voor 
2019 vast te stellen op € 10.000. 

3 Deze subsidie te betalen uit de post 
Wmo algemene voorzieningen 
(6.670.007). 

   

2018-044611 
MO/lenoyo 

toezegging commissie samenleving oktober 
2018 brief aan de staatssecretaris 
 
Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 
2019-2022 in de commissie Samenleving van 16 
oktober 2018, is toegezegd de problematiek 
rond de indicatiestelling Beschut Werk onder de 
aandacht te brengen van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken. In bijgaande brief is deze 
problematiek in een breder kader geplaatst en 
wordt aansluiting gezocht bij het nieuw 
geformuleerde beleid van de staatssecretaris 
met de titel “ breed offensief meer banen voor 
mensen met arbeidsbeperking”.  

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de brief aan 

staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid; 

2. De brief te versturen aan de 
staatssecretaris 

3. De brief ter kennis te brengen aan de 
commissie Samenleving. 

   

2019-002580 
MO/maleuk 

Onderzoek integrale JGZ 0-18 jaar 
 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het 
aanbieden van het basispakket 
jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan ieder kind. 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met het uitvoeren van 

het onderzoek door de GGD rondom 
inbesteden JGZ bij GGD Brabant-
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Integrale uitvoering van de JGZ is daarbij het 
uitgangspunt. Gemeenten zijn daarbij vrij te 
bepalen door wie ze de JGZ laten uitvoeren, 
mits de kwaliteit geborgd is. De JGZ wordt in 
onze regio uitgevoerd door 3 partijen: de 
Zorgboog (regio Helmond) en Zuidzorg (regio 
Eindhoven) voor 0-4 jaar en de GGD Brabant-
Zuidoost (gehele regio) voor 4-18 jaar. In 
tegenstelling tot andere regio’s is Zuidoost-
Brabant een van de weinige regio’s waar nog 
geen sprake is van integrale JGZ 0-18 jaar bij 
dezelfde organisatie. In de regio hebben 21 
portefeuillehouders Publieke Gezondheidszorg 
en Jeugdzorg uitgesproken dat zij willen 
onderzoeken wat de consequenties zijn van het 
beleggen van de uitvoering van integrale JGZ bij 
de GGD, dit maakt onderdeel van de 
bestuursopdracht die het GGD bestuur unaniem 
heeft aangenomen. In het bestuurlijk overleg van 
10 december is besproken dat de GGD de 
opdracht krijgt om het scenario te onderzoeken 
waarin JGZ van 0 tot 18 vanaf 1 januari 2020 via 
inbesteden wordt belegd bij GGD Brabant-
Zuidoost. Met dit collegevoorstel wordt het 
college gevraagd om dit besluit te bekrachtigen. 

Zuidoost 
2. In te stemmen met de Raad 

vroegtijdig middels een RIB te 
informeren over het lopende 
onderzoek 

3. In te stemmen met de brief aan de 
huidige aanbieders JGZ voor 0-4 
jarigen om deze organisaties te 
informeren over deze ontwikkeling. 

4. Kennis te nemen van het procesplan 
aangaande het onderzoek rond 
inbesteden JGZ bij GGD Brabant-
Zuidoost5. Kennis nemen van de 
bestuursopdracht aan de GGD. 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-002921 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 29 
januari 2019  

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2019-002921 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W 
vergadering d.d. 29 januari 2019 

 

   

 Sluiting  

   

 


