OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W 13 juli 2021
Aanwezig: F. van der Meijden, J. Briels, T. Meulensteen, M. Slaets-Sonneveldt, J. van de Ven
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Vaststellen besluitenlijst
d.d. Collegevergadering
6 juli 2021
40252021

Jaarverslag informatie- en
archiefbeheer 2021

26966- Beleidsregel Wet Bibob
2021
overheidsopdrachten

Beslissing

Toelichting op besluit

De besluitenlijst wordt in
overeenstemming met het concept
vastgesteld
RIB

1. Jaarverslag informatie- en
archiefbeheer 2021 vast te
stellen;
2. De gemeenteraad hierover te
informeren door middel van
bijgaande raadsinformatiebrief;
3. Een afschrift van de
raadsinformatiebrief te sturen
naar het Interbestuurlijk
Toezicht.

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
heeft begin 2021 een inspectie uitgevoerd naar het
beheer en zorg van het informatie- en archiefbeheer
van de gemeente Laarbeek, als onderdeel van het
horizontaal toezicht door de streekarchivaris RHCe
op het archiefbeheer. In het kader van het
Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2020-2023
dient het college jaarlijks een rapportage met
betrekking tot het onderdeel informatie- en
archiefbeheer te sturen naar de gemeenteraad,
waarbij een afschrift wordt verzonden naar
Interbestuurlijk Toezicht.

De beleidsregel ‘Wet Bibob voor
overheidsopdrachten gemeente
Laarbeek’ vaststellen.

De Wet Bibob is een instrument dat door de overheid
kan worden aangewend bij de aanpak van
ondermijnende criminaliteit. De wet biedt de
overheid een mogelijkheid om de integriteit van
bedrijven en personen met wie zij zaken doen te
controleren. Hiervoor kunnen de bestuursorganen
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Toelichting op besluit
beleid vaststellen. Het Bibob-beleid wordt regionaal
afgestemd en wordt fasegewijs ingevoerd. Na
vaststelling van beleid voor de horeca- en
prostitutiebranche, voor omgevingsvergunningen
bouw en milieu / beperkte milieutoets, voor
vastgoedtransacties volgt nu een voorstel tot
vaststelling van beleid voor overheidsopdrachten.

26872- Opdrachtomschrijving
2021
Ontwikkelstrategie de Peel

In te stemmen met de concept
opdrachtomschrijving en plan van
aanpak voor het opstellen van een
de Ontwikkelstrategie de Peel
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De ontwikkelstrategie de Peel beschrijft de
gezamenlijke ambities en uitgangspunten voor de
ontwikkeling van de Peel in de context van de
ontwikkellijn “Duurzame Schaalsprong
Brainportregio” uit de Omgevingsagenda Zuidoost
Brabant. De ontwikkelstrategie biedt inzicht in de
kansen voor de Peel en wat nodig is om die kansen
te benutten. De ontwikkelstrategie is het gezamenlijk
bod, uitgewerkt in afspraken tussen de
Peelgemeenten, het Waterschap en de provincie die
ook met aangrenzende (sub) regio’s zijn afgestemd.
Om te komen tot deze ontwikkelstrategie is door de
gezamenlijke peelgemeenten een
opdrachtomschrijving opgesteld, die ter instemming
door het college voor ligt.
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45145
-2020

Verbeuren dwangsom en
concept invordering
Beemdkant

Besloten wordt om het voornemen
te verzenden om de last onder
dwangsom aan de Beemdkant in te
vorderen.

Op een perceel in Lieshout is een last onder
dwangsom opgelegd in het kader van overtredingen
op grond van het bestemmingsplan “Buitengebied”
en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Bij
vijf hercontroles is gebleken dat de overtredingen
niet waren beëindigd. Hiermee zijn dwangsommen
verbeurd. Deze worden ingevorderd.

20053
-2021

Subsidie Meidenevents
(meiden met autisme)

In 2020 zijn er als proef al 3 meidenevents
georganiseerd. Door middel van het toekennen van
een eenmalige waarderingssubsidie kan men het
aanbod in de aankomende 2 jaar doorzetten.

26394
-2021

Jeugd in Kwetsbare Positie

1. Het college verstrekt eenmalig
een incidentele subsidie van €
500,- ten behoeve van
Meidenevents Laarbeek (meiden
met autisme)
2. Gezien de hoogte en de
incidentele aard van de subsidie
stelt het college deze subsidie
direct vast.
1. Het aanvaarden van het
mandaat d.d. 28 oktober 2020
van de Bestuurscommissie
Leerplicht van de GGD.
2. Akkoord te gaan met het
aangaan van de overeenkomst
en het addendum Gezamenlijke
verantwoordelijkheden partijen
bij verwerking van
persoonsgegevens.
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In dit voorstel ligt besluitvorming voor op basis
waarvan het monitoren van jongeren in een
kwetsbare positie, uitgevoerd kan worden.
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-2021

Uitbreiden fietsenwinkel
Heuvelplein, Beek en Donk

28155
-2021

Digitalisering
Mobiliteitsdata en
deelname collectieve
inwinning van
verkeerstellingen
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3. Wethouder Briels te machtigen
voor het ondertekenen van de
overeenkomst en het addendum
“Gezamenlijke
verantwoordelijkheden partijen
bij verwerking van
persoonsgegevens”.
Aan het verzoek medewerking
verlenen middels toepassing van
artikel 4, eerste lid van de
kruimelgevallenregeling nadat door
betrokkene een
planschadeovereenkomst is
getekend.

1. Het college neemt het
mandaatbesluit voor de
aanbestedingsprocedure rondom
de collectieve inwinning van
verkeerstellingen en verzoekt de
burgemeester en secretaris deze
namens het college te
ondertekenen.
2. Het college verzoekt de
burgemeester dit
mandaatbesluit voor de
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Betrokkene heeft een plan ingediend voor het
uitbreiden van de fietsenwinkel aan het Heuvelplein
12-16 te Beek en Donk. Dit plan wijkt op enkele
onderdelen af van de bestemmingsplanregels. Er is
aanleiding om met de kruimelregeling hieraan mee
te werken omdat de afwijkingen marginaal zijn en
daardoor architectonisch gezien een beter plan
ontstaat.
Met alle gemeenten in Brabant en de provincie is
afgesproken om een aanbesteding te doen voor een
collectieve inwinning van verkeerstellingen. Van
belang is dat voor de aanbesteding het college en
de burgemeester instemmen met een
mandaatbesluit voor deze collectieve inwinning van
verkeerstellingen.
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Onderwerp

Privacy overeenkomst GR
Blink

Vergaderstukken AB GGD
7 juli 2021
Vergaderstukken AB
Peelgemeenten 15 juli as.
Rapport
rekenkamercommissie
onderzoek Burgerpeiling
Beek en Donk
Uitnodiging College B&W
Bernheze aansluiten
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aanbestedingsprocedure rondom
de collectieve inwinning van
verkeerstellingen tevens te
nemen en dit mandaatbesluit te
ondertekenen.
1. In te stemmen met de
hoofdovereenkomst ‘verwerking
persoonsgegevens door GR
Blink’ en deze te ondertekenen
via het ondertekenblad;
2. In te stemmen met de
modelovereenkomsten als
uitwerking van de
hoofdovereenkomst, zodat die in
de toekomst door de
burgemeester ondertekend kan
worden.
Wethouder Briels heeft dit (online)
overleg bijgewoond.
Wethouder Briels woont dit overleg
bij.

Het college wordt uitgenodigd en er
wordt een programma opgesteld.
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Vanwege nieuwe privacy-wetgeving moeten er
nieuwe afspraken gemaakt worden over Blink
omgaat met persoonsgegevens. Deze afspraken zijn
vastgelegd in een overeenkomst. Daardoor kan
Blink op een verantwoorde manier omgaan met de
persoonsgegevens die nodig zijn voor de
afvalinzameling.
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bedrijfsbezoek
Ouderenlandgoed
Grootenhout oktober 2021
Vergaderschema MRE
2022
Overdrachtsdossier nafase
coronacrisis + RIB
RIB rapportage Inspectie
Gezondheidszorg Jeugd
Kwetsbare Kinderen
onvoldoende beschermd

Com/
raad

Beslissing

Voor kennisgeving aangenomen.
Voor kennisgeving aangenomen.

6

Toelichting op besluit

