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1.1

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 10

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

O

april 2018.

concept vastgesteld.

Legalisatie IVN gebouw Beekseweg 3 te Aarle-

1. Besloten wordt voor het IVN gebouw , Beek-

Besloten is IVN Laarbeek een omge-

Rixtel.

seweg 3 te Aarle-Rixtel een omgevingsvergun-

vingsvergunning te verlenen voor het

ning te verlenen en de IVN éénmalig een subsi-

clubgebouw "De Bimd". De omissie in

die te verlenen als tegemoetkoming in de ge-

het bestemmingsplan op het perceel

maakte kosten t.b.v. de bouwaanvraag.

wordt bij de volgende bestemmings-

2. Besloten wordt de omissie in het bestem-

planherziening gecorrigeerd en de

mingsplan “Buitengebied” bij de volgende herzie-

IVN wordt eenmalig een subsidie ver-

ning te corrigeren.

leend als tegemoetkoming in de ge-

1.3

6396

O

maakte kosten t.b.v. van de bouwaanvraag.
1.4

6457

Studie Bundelroutes Zuidoost-Brabant.

RIB

O

Ingestemd wordt om de raad te informeren mid-

De doelstelling van de Bereikbaar-

dels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

heidsagenda is het verbeteren van de
bereikbaarheid van de regio ZuidoostBrabant nu en in de toekomst.

2.1
O

6472

Evaluatie PIT 2017.

RIB

1. Het Evaluatierapport PIT-convenant 2017 en

Conform het PIT-convenant is een

de daarin gedane aanbevelingen worden ter ken-

evaluatie opgesteld over het jaar

nisgeving aangenomen.

2017. Uit het evaluatierapport kan

2. De raad wordt geïnformeerd door middel van

worden opgemaakt, dat de vooraf be-
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de bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

paalde doelstellingen om te komen tot
meer focus op toezicht en handhaving
zijn behaald.

2.2

6476

Aanwijzen nieuwe klachtencoördinator.

O

1. Mevrouw Mr T. A.C.I. Luijben is aangewezen

Er wordt een nieuwe klachten coördi-

als klachtencoördinator.

nator aangewezen

2. Mevrouw L. Van Veijfeijken, de heer P.
Schouw zijn aangewezen als vervangend klachtencoördinatoren .
2.3
O

6473

Convenant persoonsgerichte aanpak ter voor-

1. Het convenant persoonsgerichte aanpak radi-

Door de landelijke overheid (

koming radicalisering en extremisme Oost Bra-

calisering en extremisme aan te gaan.

Nationaal Coördinator

bant.

2. Bijlage 3 als vertrouwelijk aan te merken.

Terrorismebestrijding en Veiligheid) is
in juni 2017 een modelconvenant
persoonsgerichte aanpak voorkoming
radicalisering en extremisme
opgesteld. Dit modelconvenant en de
bijbehorende handleiding geven de
randvoorwaarden waarbinnen de
persoonsgerichte aanpak voor
voorkoming van radicalisering en
extremisme kan plaatsvinden. De
programmaraad radicalisering en
jihadisme Oost-Brabant heeft het
modelconvenant middels een extra
bijlage aangepast voor de regio OostBrabant. Het convenant sluit hierdoor
aan op de werkwijze van de
overlegvormen die in het
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Veiligheidshuis plaatsvinden.
2.4
O

6475

Opheffing GR Peel 6.1.

Definitief instemmen met het opheffen van de

Eind 2015 is in Peelverband het ge-

gemeenschappelijke regeling Peel 6.1. en het

zamenlijk inzicht ontstaan om te ko-

ontbinden van het gelijknamige openbaar li-

men tot een heroriëntatie op het ge-

chaam.

kozen dienstverleningsconcept voor
uitvoering van de zorgtaken. Besloten
is in 2016 0m de samenwerking onder
de vlag van Peel 6.1. niet voort te
zetten maar anders vorm te gaan geven, namelijk via een dienstverleningsovereenkomst. Laarbeek nam
samen met Asten, Someren, Deurne
en Gemert-Bakel het besluit om samen te gaan werken op basis van een
nieuwe gemeenschappelijke regeling
Peelsamenwerking. Voor de deelgebieden Beschermd wonen , Schulddienstverlening (tijdelijk) en de gezamenlijke inkoop Wmo-zorg en
Jeugdzorg. Deze nieuwe GR is in werking per 1 januari 2017. Dat maakt
dat de gemeenschappelijke regeling
Peel 6.1. kan worden opgeheven en
het ingestelde openbaar lichaam kan
worden ontbonden.De gemeenteraad
van Laarbeek heeft op 1 februari
2018 toestemming gegeven voor de
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opheffing, middels dit besluit wordt
de opheffing definitief.
2.5

6471

O

Het voornemen tot het instellen van een par-

Ingestemd wordt met het voornemen tot het in-

Aangezien de ambulance regelmatig

keerverbod in een deel van de Beverstraat in

stellen van een parkeerverbod in een deel van de

problemen ondervindt om bij de in-

Beek en Donk.

Beverstraat in Beek en Donk.

gang van de Burcht te komen als gevolg van geparkeerde auto’s wordt
voorgesteld om op een deel van de
Beverstraat een parkeerverbod (uitgezonderd parkeervakken) in te stellen.

2.6
O

6485

Aanpassen reglement passantenhaven.

De grondslag van het reglement van de passan-

De grondslag voor het Reglement van

tenhaven wordt gewijzigd in artikel 5.25 lid 2 sub

de passantenhaven ligt in de

a en b van de Algemene Plaatselijke Verordening

Algemene Plaatselijke Verordening.

van Laarbeek;

Echter is dat artikelnummer van de

2. Het ‘Reglement passantenhaven gemeente

Algemene Plaatselijke Verordening

Laarbeek’ wordt opnieuw vastgesteld en wordt

enkele jaren geleden gewijzigd. Het

op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

reglement is opnieuw vastgesteld met
verwijzing naar het juiste
artikelnummer van de Algemene
Plaatselijke Verordening. Voor het
overige is het reglement ongewijzigd
gebleven.
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