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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 12 februari 2019
Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen, Slaets en Van der Zanden

Nr.

B&W

1.1

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

collegevergadering van 5 februari

met het concept vastgesteld.

Toelichting op het besluit

2019
1.2

610

Vaststellen protocol cameratoezicht

1. In te stemmen met het toepassen van

In het gemeentehuis hebben zich de

cameratoezicht in het gemeentehuis.

afgelopen periode een aantal incidenten

2. Het “Protocol cameratoezicht in het

voor gedaan waarbij de veiligheid van

gemeentehuis Laarbeek” aangepast in

personeel en bestuurders in het geding

principe vast te stellen.

was. Er zijn hierop diverse maatregelen

3. Het voorstel ter instemming aan de

getroffen om de risico’s te beperken.

Ondernemingsraad voor te leggen.

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

1.3

1296

Toekennen subsidie Vierbinden

Er wordt ingestemd met het toekennen van

worden gegeven.
In dit voorstel is het toekennen van

2019

in totaal € 842.017,- aan subsidies voor 2019

subsidies aan Vierbinden voor 2019 aan

aan Vierbinden.

de orde.
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1.4

1769

Regionaal Risicoprofiel 2019 VRBZO

Cie AZ:

Het Regionaal Risicoprofiel 2019 VRBZO voor

Het Regionaal Risicoprofiel is een

21 februari

kennisneming aan te nemen en door te leiden

inventarisatie en analyse van de in een

Raad:

naar de Commissie AZ en de raad, met het

veiligheidsregio aanwezige risico’s,

14 maart

voorstel geen andere wensen kenbaar te

inclusief relevante risico’s uit

maken voor het op te stellen Regionale

aangrenzende gebieden. De risico-

Beleidsplan 2020-2023 naast de voorgestelde

inventarisatie omvat een overzicht van de

prioritaire risico’s “extreem weer” en

aanwezige risicovolle situaties en de

“aantasting van de

soorten incidenten die zich kunnen

cybersecurity/cyberdreigingen”.

voordoen. In de risicoanalyse worden de
geïnventariseerde gegevens nader
beoordeeld, vergeleken en
geïnterpreteerd.
Het Regionaal Risicoprofiel wordt iedere
4 jaar vastgesteld, de laatste versie
dateert uit 2015. Het bestuur van de
Veiligheidsregio stelt het risicoprofiel niet
eerder vast dan nadat hierover overleg is
gevoerd met de raden van de
deelnemende gemeenten (artikel 15, lid 3
Wet veiligheidsregio’s (Wvr). Het bestuur
verzoekt de raden ook hun wensen
kenbaar te maken over het in het
vervolgens op te stellen beleidsplan op te
nemen beleid. Om die reden leggen wij
het Regionaal Risicoprofiel 2019
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan de
raad voor.
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2.1

960

Handhavingsbeleid Senzer 2019-

Besloten is het handhavingsbeleid Senzer

Het handhavingsbeleid 2019-2022 vormt

2022

2019-2022 vast te stellen.

het kader op basis waarvan Senzer
uitvoering geeft aan een optimale doelen rechtmatigheid van de Participatiewet.
De verplichting tot het vaststellen van
handhavingsbeleid vloeit voort uit de
Afstemmingsverordening 2018.

2.2

970

Beleidsregel aanvullende

Besloten is:

De gewijzigde beleidsregel ontzorgt

tegemoetkoming kinderopvang

1. De beleidsregel Aanvullende

ouders (werkzoekenden/

tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag

uitkeringsgerechtigden) met: een

Laarbeek 2019 vast te stellen.

vereenvoudigde berekening systematiek,

2. De beleidsregel tegemoetkoming

een rechtstreekse uitbetaling aan de

kinderopvangtoeslag Laarbeek 2015 in te

kinderopvangaanbieder en directe

trekken.

zekerheid over hoogte van de aanvullende
vergoeding. Daarnaast faciliteren we
ouders door geen aanvraagformulier te
hanteren en communiceren we de
werkwijze op een heldere en transparante
manier.

2.3

1236

Nadere regels re-

Besloten is:

De raad heeft in 2018 de Re-

integratieverordening Laarbeek

1. De nadere regels re-integratieverordening

integratieverordening Participatiewet

2019.

Participatiewet Laarbeek 2019 vast te stellen.

Laarbeek 2018 vastgesteld. In artikel 4

2. De nadere regels re-integratieverordening

van deze verordening staat dat het

Participatiewet Laarbeek 2015 in te trekken.

college ter nadere uitvoering van deze
verordening nadere regels vaststelt
waarin wordt vastgelegd welke
voorzieningen, waaronder
ondersteunende voorzieningen, het
college in ieder geval kan aanbieden en
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de voorwaarden die daarbij gelden voor
zover daarover in deze verordening geen
nadere bepalingen zijn opgenomen.
Deze nadere regels liggen nu voor.
2.4

1321

Beleidsregel Herziening, intrekking,

Besloten is:

Voor een optimale uitvoering van de

terugvordering en invordering

1. De volgende beleidsregels vast te stellen:

Participatiewet waarin de doelmatigheid

Laarbeek 2019 Beleidsregel

a. Beleidsregel Herziening, intrekking,

wordt ondersteund door de

Aanvraag, uitkering en overige

terugvordering en invordering Laarbeek

rechtmatigheid, heeft er een herijking van

verplichtingen Laarbeek 2019

2019.

de verordeningen en beleidsregels plaats

b. Beleidsregel Aanvraag, uitkering en

gevonden. Deze herijking is verricht op

overige verplichtingen Laarbeek 2019.

grond van wijzigingen in de

2. De volgende beleidsregels in te trekken:

Participatiewet en de reeds opgedane

a. Beleidsregel Invordering 2015 (B125)

ervaringen over de jaren 2015-2017.

b. Beleidsregels B001, B003-B007, B015-

De herijkte beleidsregels worden

B017, B029, B030, B039, B042, B052, B053,

wederom in gezamenlijkheid door de

B057, B116, B117, B119, B159, B127 –

gemeenten in de Peelregio, Geldrop-

B132, B135, B142, B144, B164, B169, B170,

Mierlo en Helmond opgesteld en

A002, A027, B001, W001, W005-W008, B060

vastgesteld.

en Verzamelbesluit Beleidsrichtlijnen
Participatiewet 2015, nadere regels subsidie
werkcheques 2015, beleidsregels
compensatie alleenstaande ouderkop 2016.
2.5

1505

Verzoek tot handhaving ten aanzien

1. Voorgenomen wordt om het verzoek tot

Er is een verzoek tot handhaving

van diverse werkzaamheden op het

handhaving ten aanzien van diverse

ingediend ten aanzien van diverse

perceel aan de Bakelseweg in

werkzaamheden op het perceel aan de

werkzaamheden op het perceel aan de

Aarle-Rixtel.

Bakelseweg af te wijzen;

Bakelseweg in Aarle-Rixtel. Het college

2. De verzoeker wordt in de gelegenheid

heeft zich voorgenomen om het verzoek

gesteld om zijn zienswijze tegen het

tot handhaving af te wijzen.
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voornemen tot afwijzen van het verzoek tot
handhaving binnen 4 weken na verzending
van het voornemen kenbaar te maken.
3.1

Uitnodiging afscheid toneelstuk "Zoeken"

Wethouders Briels, Buter en Slaets gaan.

over dementie, 28 februari 2019 vanaf
19.00 uur, zaal Grootenhout te Mariahout
3.2

Uitnodiging opening van de meimaand op

Burgemeester Van der Meijden gaat.

zondag 5 mei 2019 om 9.30 uur in de

Wethouder Van der Zanden gaat onder

parochiekerk Onze Lieve Vrouw Presentatie

voorbehoud.

in Aarle–Rixtel
3.4

Uitnodiging opening De Groof kleinschalig

College gaat niet in op uitnodiging.

crematorium, vrijdag 15 februari tussen
13.30 en 17.00 uur of zondag 17 februari
tussen 11.00 en 17.00 uur
3.5

Uitnodiging carnavalsconcerten door

Wethouder Slaets gaat en wethouders Buter,

Harmonie Oefening en Uitspanning,

Briels, Meulensteen en Van der Zanden en

zaterdag 23 februari en vrijdag 1 maart in

burgemeester Van der Meijden gaan met

Muziekcentrum Het Anker te Beek en

partner.

Donk. De aanvang is 20.00 uur.

