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2019-051641 
OS/ 

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

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2019-050610 
MO/fakler 

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 
2019 
 
Ieder jaar voert de gemeente Geldrop-Mierlo een 
cliëntervaringsonderzoek uit onder inwoners die 
gebruik maken of hebben gemaakt van hulp of 
ondersteuning via het CMD. Via een 
raadsinformatiebrief worden de rapportages 
“Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019” en 
“Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2019” 
aangeboden aan de gemeenteraadsleden.  

Het college besluit: 
 
1. De raadsinformatiebrief en 

rapportages cliëntervaringsonderzoek 
Wmo en Jeugd 2019 vast te stellen. 

2. In te stemmen met het doorleiden van 
de raadsinformatiebrief en 
rapportages cliëntervaringsonderzoek 
Wmo en Jeugd 2019 naar 
gemeenteraad. 

3. In te stemmen met het aanleveren 
van de tien verplichte vragen voor het 
cliëntervaringsonderzoek Wmo aan 
“Waarstaatjegemeente.nl”.  

   

2019-053088 
POI/nawerf 

Vaststellen personeelshandboek 
 
In het kader van de Wet Normalisering 
Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) zijn de lokale 
regelingen omgezet naar de Cao gemeenten en 
het Burgerlijk Wetboek. De regelingen zijn 
conform de schrijfwijzer personeelshandboek 
tekstueel gemoderniseerd. Verlopen 
overgangsregelingen zijn geschrapt evenals 
dubbelingen met de Cao. De gewijzigde lokale 
regelingen worden gebundeld in een 
personeelshandboek, wat per 1 januari 2020 
onderdeel uitmaakt van de 
arbeidsovereenkomst. Alle regelingen gaan in op 
1 januari 2020, tegelijk met de inwerkingtreding 
van de Wnra. 

Het college besluit: 
 
1 de gewijzigde lokale regelingen vast 

te stellen zodat deze regelingen 
voldoen aan de vereisten van de 
Wnra; 

2 in te stemmen met de bundeling van 
deze regelingen in een 
personeelshandboek; 

3 de huidige lokale regelingen per 1 
januari 2020 in te trekken. 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-053080 
OS/ 

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

 

   

 Sluiting  

 


