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Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

Toelichting op Besluit

1.1

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

collegevergadering van 3 juni 2019

met het concept vastgesteld.

Beslissing op bezwaar

Het bestreden besluit van 23 januari 2018

Het bestreden besluit van 23 januari

Torenakkerweg te Aarle Rixtel

herroepen en overgaan tot een vergoeding

2018 om niet handhavend op te treden

van de kosten in de bezwaarprocedure van

wordt herroepen en er wordt overgegaan

€ 1.002,00 alsmede € 1442,- t.g.v. de Wet

tot een vergoeding van de kosten in de

Dwangsommen.

bezwaarprocedure.

1. Kennis te nemen van het advies van de

In het gemeentehuis hebben zich de

Ondernemingsraad

afgelopen periode een aantal incidenten

2. Het “Protocol cameratoezicht

voor gedaan waarbij de veiligheid van

gemeentehuis Laarbeek” vast te stellen;

bezoekers, personeel en bestuurders in

3. Goedkeuren en versturen van de RIB

het geding was. Er zijn hierop diverse

naar de gemeenteraad.

maatregelen getroffen om de risico’s te

1.2

10993

O

1.4
O

16293

Protocol cameratoezicht, tweede
bestuurlijke besluitvorming

RIB

beperken. In het kader van het nieuwe
toegangssysteem is ook de mogelijkheid
geïntroduceerd om aan cameratoezicht te
doen. Met in acht name van het
vastgestelde protocol zal hieraan invulling
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worden gegeven.
1.5

16475

O

vaststellen beleidsregels voor het

Beleidsregels standplaatsen gemeente

Nota vent- en standplaats-

verlenen van standplaats-

Laarbeek 2019 worden vastgesteld

vergunningenbeleid gemeente Laarbeek

vergunningen gemeente Laarbeek

dateert van 2005 en is verouderd.
Daarom worden deze nieuwe
beleidsregels vastgesteld.

1.7

17343

O

Secretariële ondersteuning

Besloten is:

Op 12 maart 2019 is besloten om de

Adviesraad Sociaal Domein

1. Kennis te nemen van de adviezen van

secretariële ondersteuning van de

Laarbeek en Cliëntenraad

de Cliëntenraad Participatiewet 2015

Adviesraad Sociaal Domein Laarbeek en

Participatiewet 2015 Laarbeek

Laarbeek en de Adviesraad Sociaal Domein

de Cliëntenraad Participatiewet 2015

Laarbeek inzake de secretariële

Laarbeek door een extern onafhankelijk

ondersteuning van beide raden en de

persoon te laten uitvoeren.

invulling daarvan.

De Cliëntenraad heeft hier vervolgens

2. In te stemmen met bijgaande reactie op

een advies over uit gebracht en vraagt

de adviezen van de Cliëntenraad

om een reactie. Vervolgens hebben de

Participatiewet 2015 Laarbeek en de

voorzitters van de Cliëntenraad

Adviesraad Sociaal Domein Laarbeek

Participatiewet en de Adviesraad Sociaal

inzake de secretariële ondersteuning van

Domein een gesprek gehad met een

beide raden en de invulling daarvan.

kandidaat voor de secretariële

3. Mevrouw Richella Stolzenbach per direct

ondersteuning. De Adviesraad Sociaal

voor 20 uur per maand in te huren voor de

Domein en de Cliëntenraad hebben hier

secretariële ondersteuning van de

een advies over uitgebracht en vragen

Cliëntenraad Participatiewet 2015 Laarbeek

om een reactie.

en de Adviesraad Sociaal Domein
Laarbeek.
1.8
O

18271

Principeverzoek HSV 't Sluisje

Besloten wordt om in principe aan het

De hengelsportvereniging heeft een

Lieshout

verzoek medewerking te verlenen voor

verzoek ingediend voor uitbreiding van

uitbreiding van het clubgebouw bij

haar clubgebouw, waaronder een

visvijver ’t Luytelaar in Lieshout.

invalidentoilet. Dit vanwege het groeiend
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aantal leden en daardoor ook een
groeiend aantal leden die gebonden zijn
aan een rolstoel.
1.9

18490

O

Instemmen met het versturen van de

Voortgang van de integrale,

aanpak personen met verward

raadsinformatiebrief over de voortgang van

persoonsgerichte aanpak verward

gedrag

de integrale, persoonsgerichte aanpak

gedrag.

Integrale persoonsgerichte

RIB

verward gedrag
1.10

18496

Instemmen met voorgestelde

Het college besluit om:

oplossingsrichting

O

1. kennis te nemen van het doorlopen

bedrijventerreinenprogrammering

proces tot nu toe.
2. in te stemmen met de voorgestelde

Samen met de zes Peelgemeenten zijn
we gestart met een proces om te komen
tot gezamenlijke afspraken over de
ontwikkeling van bedrijventerreinen De

richting als uitgangspunt voor het

Peel. In een relatief korte periode wordt

te maken afsprakenkader.

er samengewerkt om tot een

3. het afsprakenkader in de tweede
helft van 2019 uit te werken.

afsprakenkader te komen, op basis
waarvan de zes Peelgemeenten het
bedrijfsleven kunnen voorzien van een
passend aanbod van bedrijventerreinen,
zowel lokaal als regionaal.
Woordvoering loopt via de gemeente
Deurne (wethouder Biemans).

1.11
O

19207

Evaluatie GR Peelgemeenten

RIB

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport

Het Algemeen Bestuur GR Peelgemeenten
heeft het buro SVDL gevraagd het

‘Kiezen of (op)delen!’ van SVDL.

samenwerkingsverband te evalueren.

2. GR Peelgemeenten te duiden als

Het daaruit voortvloeiende rapport is

een samenwerkingsverband van,

vastgesteld en voor opiniërende

voor en door de vijf deelnemende

behandeling doorgeleid naar de vijf

gemeenten, uitsluitend gericht op

colleges.

de uitvoering van taken binnen het

De colleges van B&W van de vijf

sociaal domein.

gemeenten hebben deze lijn op 11 juni jl.
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3. Focus te leggen op het huidige
takenpakket binnen GR
Peelgemeenten en dit te definiëren
als basispakket. Dit basispakket te
blijven verrekenen naar rato van
het inwoneraantal.
4. Deelnemende gemeenten ruimte te
bieden voor de inbreng van
plustaken, zijnde taken binnen het
sociaal domein, waarover vooraf
besluitvorming moet plaatsvinden
binnen het bestuur van GR
Peelgemeenten op basis van
uitgewerkte condities rondom
impact op financiën, personeel en
sturing.
5. Het huidige bestuurlijk-juridisch
construct (‘de
governancestructuur’) van GR
Peelgemeenten te herzien.
Uitgangspunt voor deze herziening
is: zo licht als mogelijk, zo zwaar
als noodzakelijk.
6. In lijn met beslispunt 5 het DB van
GR Peelgemeenten de opdracht te
geven om, in nauwe afstemming
met de vijf deelnemende
gemeenten, voor het zomerreces
2019 een (juridische) verkenning te
doen naar de best passende vorm

bekrachtigd met individuele
collegebesluiten.
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voor de GR Peelgemeenten, in
aansluiting op de advieslijn in het
rapport ‘Kiezen of (op)delen!’. Het
streven is om deze verkenning voor
het zomerreces van 2019 te
hebben afgerond.
7. De klankbordgroep vanuit de raden
voor te leggen de eigen positie
rondom GR Peelgemeenten te
heroverwegen in navolging van
voornoemde beslispunten.
8. Bij de directeur van GR
Peelgemeenten de ambtelijke
opdracht weg te zetten om, in
nauwe afstemming met de vijf
deelnemende gemeenten, kort na
het zomerreces 2019 een
uitvoeringsagenda te presenteren,
bij wijze van implementatieplan
van voornoemde beslispunten. De
uitvoeringsagenda zet de
activiteiten, de daaraan
gerelateerde inzet en kosten
uiteen. In de uitvoeringsagenda
moet aandacht zijn voor:


Demarcatie lokaal/regionaal
beleid;



Herijking ambtelijke
overlegstructuur;



Verdere versterking en
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professionalisering van de
GR Peelgemeenten;


De identiteit en
zichtbaarheid van GR
Peelgemeenten, uitsluitend
als contractpartner en
werkgever;



Het robuuster maken van de
bedrijfsvoering. Het
uitgangspunt daarbij is dat
bedrijfsvoering binnen de
GR gepositioneerd wordt,
waar dat te realiseren is op
een structurele, efficiënte
en kosteneffectieve wijze
die de kwetsbaarheid
vermindert;



Herpositionering van de
functionaris
gegevensbescherming (FG)
buiten de GR
Peelgemeenten.

9. Dat het college van B&W de
toegevoegde waarde van een
strategische agenda en verbinding
tussen de Peelgemeenten, inclusief
Helmond, erkent en herkent. En
handelt vanuit dit oogpunt bij reeds
lopende samenwerkingsinitiatieven
binnen De Peel. Het college brengt
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dit beslispunt niet in directe
verbinding met de
doorontwikkeling/versterking van
GR Peelgemeenten en om die reden
volgt uit dit beslispunt in het kader
van deze evaluatie geen directe
actie.
10. De raad via een
raadsinformatiebrief te informeren
over het genomen collegebesluit
d.d. 11 juni 2019 en de
gezamenlijk raden op 26 juni bij te
laten praten over het rapport
‘Kiezen of (op)delen!’ en
voorliggend besluit en te volgen
proces.
2.1

18210

O
2.2
O

18298

Kennisneming werkprogramma

Het college neemt kennis van het

Het college neemt kennis van het

2019 Innovatiehuis De Peel

Werkprogramma 2019 van Innovatiehuis

Werkprogramma 2019 van Innovatiehuis

De Peel.

De Peel.

Vaststelling wijzigingsplan

Het college stelt het ontwerpwijzigingsplan

Het plan voorziet in de splitsing van de

Boerderijsplitsing Trentstraat 2,

vast, een en ander conform bijgaand

cultuurhistorische boerderij Trentstraat 2

Beek en Donk.

conceptbesluit.

te Beek en Donk in twee wooneenheden.
Het wijzigingsplan heeft als ontwerp ter
inzage gelegen. Tegen het ontwerpplan
zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan
kan thans worden vastgesteld.

3.1

Noord Brabantse Waterschapsbond op

Wethouder Van der Zanden gaat.
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O

4 september 2019

3.3

Brief kinderombudsman met rapport “Als

O

het vakantiepark je (t)huis is.

v.k.a.

