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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 29 mei 2018
Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden (m.u.v. agendapunt 1.4), wethouders Briels, Buter, Meulensteen, Slaets en Van der Zanden.

Nr.

B&W

1.1
1.5

7555

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt aangepast

collegevergadering 22 mei 2018

vastgesteld.

Advies Brainport talent & skills

Er wordt ingestemd met het mandateren

Het brainport talent & skills akkoord is

akkoord

van wethouder Buter om het Brainport

een initiatief van bedrijfsleven,

talent & skills akkoord te ondertekenen.

onderwijsinstellingen, overheid en
sociale partners, om van Brainport
Eindhoven een sterke(re) regio te
maken die ‘welvarend is en zorg draagt
voor het welzijn van onze bewoners’.

1.6

7520

Zienswijze ontwerpbegroting

Raad voor te stellen:

Door het geven van een zienswijze kan de

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

- kennis te nemen van de

raad invloed uitoefenen op het beleid van

(VRBZO) 2019.

ontwerpbegroting 2019 van de VRBZO

de gemeenschappelijke regeling, na

(bijlage 1)

kennisname van de bijgevoegde

- ten aanzien van de ontwerpbegroting

ontwerpbegroting VRBZO 2019. In

2019 bijgevoegde aangepaste
zienswijzebrief in te dienen (bijlage 2)
- de financiële gevolgen via de kadernota
te verwerken in de gemeentelijke
begroting 2019.

bijgevoegde zienswijze maakt de raad
haar zorgen kenbaar over de financiële
instabiliteit van de VRBZO
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2.2

7196

Advies besluit Planschadeverzoek

Overeenkomstig het advies van adviseur

Er is een aanvraag voor een

Burg van den Heuvelstraat 6 L

SAOZ wordt aan de eigenaar van het

tegemoetkoming in de schade ten gevolge

perceel Burgemeester van den

van bestemmingsplan 'Moresshof' in

Heuvelstraat 5 te Lieshout een vergoeding

Lieshout. De gemeente heeft advies

voor planschade (bestemmingsplan

gevraagd aan een onafhankelijk adviseur.

“Moreeshof”) toegekend van € 14.450,-.

Naar aanleiding van het advies heeft het

Dit bedrag wordt vermeerderd met de

college besloten planschade toe te

wettelijke rente vanaf 3 oktober 2017 tot

kennen.

de dag van uitbetaling.
2.3

3.1

3.2

6708

Advies aanbesteding

De gemeenteraad voorstellen om:

De eerste stap die gezet moet worden om

accountantscontrole boekjaar

1. De Inkoopstrategie en het

te komen tot een nieuwe accountant is

2019 e.v.

Aanbestedingsdocument ten behoeve van

het vaststellen van de Inkoopstrategie en

de aanbesteding van de gemeentelijke

het Aanbestedingsdocument. Dit besluit

accountant met ingang van het boekjaar

ligt nu voor. Voor de betrokkenheid van

2019 vast te stellen

de raden en de GR wordt daarnaast

2. Twee raadsleden te benoemen tot lid

voorgesteld om 2 raadsleden te

van het beoordelingsteam om te komen tot

benoemen tot lid van het

een nieuwe accountant met ingang van het

beoordelingsteam. Concreet betekent dit

boekjaar 2019.

dat zij de presentaties van de kandidaat-

3. De burgemeester te mandateren om het

accountants bijwonen en mede

gunningsbesluit te ondertekenen.

beoordelen.

Uitnodiging opening Processiepark

Wethouders Slaets en Van der Zanden en

Mariahout zondag 3 juni 2018 van 11.00

burgemeester Van der Meijden gaan.

tot 16.00 uur

Wethouder Briels schuift later aan.

Uitnodiging afscheidsreceptie 5

Burgemeester en wethouder Briels gaan.

wethouders Gemeente Eindhoven op 30

Wethouder Meulensteen en burgemeester

mei om 18.00 uur, Stadhuis Eindhoven

gaan naar afscheid wethouder Stienen in
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Helmond.
3.3
3.4

Benoemingen bestuurlijke gremia

Er is op 5 juni een afstemmingsoverleg

Metropoolregio Eindhoven

gepland met burgemeester Peelgemeenten.

Eerste begrotingswijziging 2018 GGD

Mondelinge mededeling in cie.

Brabant-Zuidoost
3.5

Uitnodiging voor afscheidsreceptie 3

Wethouder Buter en burgemeester gaan.

wethouders van gemeente Waalre op
maandag 4 juni 2018 van 17.00 tot 18.30
uur in het Huis van Waalre.
3.6

Afscheid René Hoekman van gemeente
Geldrop-Mierlo 7 juni 16 uur

Burgemeester gaat

