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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 21 mei 2019
Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen, Slaets en Van der Zanden

Nr.

B&W

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

collegevergadering van 14 mei

met het concept vastgesteld

Toelichting op besluit

2019
1.2
O

3338

Subsidieaanvraag VWS voor de

De GR Peelgemeenten te mandateren

Het ministerie van Volksgezondheid,

pilots logeerzorg vanuit de

namens de gemeente Laarbeek een

Welzijn en Sport (VWS) is op zoek naar

Peelregio.

subsidie aan te vragen bij VWS t.b.v. de

gemeenten die deel willen nemen aan een

pilots logeerzorg vanuit de Peelregio.

pilot met betrekking tot logeerzorg.
Men wil onderzoeken voor welke cliënten
logeerzorg meerwaarde heeft met het oog
op het voorkomen van overbelasting van
de mantelzorger en het alvast wennen
aan zorg buitenshuis. Daarnaast wil men
bezien of logeerzorg effect heeft op de
inzet van andere vormen van tijdelijk
verblijf. VWS stelt financiële middelen en
ondersteuning beschikbaar voor de
uitvoering van de pilot.
Plezant levert logeerzorg voor de
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inwoners van de 5 Peelgemeenten en
gemeente Helmond. Logeerzorg bij
Plezant is georganiseerd in de vorm van
een algemene voorziening.
De regievoering en het besluit om deel te
nemen aan de pilot Logeerzorg ligt dan
ook bij de 5 Peelgemeenten en gemeente
Helmond.
Plezant is nog een relatief nieuw initiatief
wat nog verder doorontwikkeld kan
worden. Mogelijk dat aanhaken bij de
pilot Logeerzorg deze doorontwikkeling
sneller en goedkoper realiseert. Er speelt
momenteel echter een financiële discussie
met de Zorgboog. Bij deelname betekent
dit dat goede afspraken met betrekking
tot de te ontvangen middelen van belang
zijn.
1.3
O

10162

Jaarverslag 2018 commissie
bezwaarschriften

RIB

1. Het jaarverslag 2018 van de commissie

Jaarlijks brengt de commissie

bezwaarschriften Laarbeek - Gemert-Bakel

bezwaarschriften een jaarverslag uit.

wordt voor kennisgeving aangenomen

Het jaarverslag ziet toe op de door de

2. Het jaarverslag wordt ter kennis

commissie behandelde bezwaarschriften

gebracht aan de gemeenteraad via een

van 1 januari 2018 tot en met

raadsinformatiebrief

31 december 2018. Met het jaarverslag
geeft de commissie inzicht in het aantal
behandelde bezwaarschriften, de uitkomst
en welke onderwerpen het betreft.
De bezwaarprocedure biedt niet alleen
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waarborgen voor een zorgvuldige
afhandeling van bezwaren, maar biedt
daarnaast ook handreikingen om de
dienstverlening, regelgeving of beleid van
de gemeente te optimaliseren.
1.4

13934

Tussenevaluatie Bibliotheek De

RIB

Lage Beemden

O

1. kennis te nemen van de tussenevaluatie

Bibliotheek De Lage Beemden heeft in

van bibliotheek De Lage Beemden

samenspraak met de gemeenten Boekel,

2. de commissie Sociaal Domein en raad te

Gemert-Bakel en Laarbeek het

informeren over de tussenevaluatie

Beleidsplan 2018-2021 opgesteld. Aan de

middels aangepaste Raadsinformatiebrief

hand van dit beleidsplan hebben de
gemeenten financiële middelen
beschikbaar gesteld aan de bibliotheek.
We zijn nu bijna 1,5 jaar verder, tijd voor
een tussentijdse evaluatie.
Daarnaast is Bibliotheek De Lage
Beemden één van de partners die in het
kader van het Lokaal
Samenwerkingsconvenant Laarbeek
2017-2021 actief is in de aanpak van
laaggeletterdheid in Laarbeek.
Aangezien hier inmiddels 2 jaar van zijn
verstreken is het tijd om een
tussenbalans op te maken.

1.5
O

14864

Informeren commissie SD over

CIE SD

Het college besluit het bijgevoegde

Op 16 april heeft het college het

werkgeverschap Gezins- en

28 mei 2019

commissievoorstel betreffende het

voorgenomen besluit genomen om het

voorgenomen besluit om de gezins- en

werkgeverschap van de gezins- en

jongerencoaches bij de GR Peelgemeenten

jongerencoaches bij de GR

onder te brengen ter bespreking aan de

Peelgemeenten te beleggen. Om tot een

commissie Sociaal Domein aan te bieden.

definitief besluit te komen dient nog een

Jongerencoaches
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aantal stappen gezet te worden,
waaronder het betrekken van de
commissie Sociaal Domein.
2.

Niet-bespreekstukken

2.1

2273

O

Vooraankondiging last onder

1. Een vooraankondiging last onder

In vervolg op een controle door de

dwangsom Torrenven 3 te

dwangsom wordt opgelegd betreffende het

gemeentelijke toezichthouder wordt een

Mariahout

perceel Torrenven 3 te Mariahout voor de

(vooraankondiging) last onder dwangsom

volgende zaken:

opgelegd betreffende het perceel

• Het exploiteren van bedrijfsactiviteiten in

Torrenven 3 te Mariahout. Er is sprake

strijd met het bestemmingsplan,

van overtredingen in strijd met het

bestaande uit het leveren danwel maken

geldende bestemmingplan “Buitengebied

van bouwsystemen (stallen,

Laarbeek”.

utiliteitsbouw), waarbij gebruik gemaakt
wordt van betonbouw, bouwmaterialen,
dakisolatie, staalconstructies,
dakbedekkingen tot aan centrale
afzuiginstallaties;
• Het binnen en buiten opslaan van allerlei
(bouw) materialen voor de met het
bestemmingsplan strijdige
bedrijfsactiviteiten;
• Het in afwijking van de verleende
omgevingsvergunning te groot
gerealiseerde kantoorgedeelte in een
bedrijfsgebouw.
2. Aan de last onder dwangsom wordt een
bedrag gekoppeld van € 5.000,00 per
constatering, één maal per maand met een
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maximum van 6 maal (€ 30.000,00);
3. Hieraan wordt een termijn verbonden
van 2 maanden waarbinnen de
overtredingen beëindigd moeten zijn;
4. Hiervan wordt de eigenaar van het
perceel Torrenven 3 in kennis gesteld.
3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging concert ’t Hermenieke van

Wethouders Slaets en Van der Zanden en

O

Bergeijk, op zondag 26 mei in

burgemeester gaan

Muziekcentrum ’t Anker in Beek en
Donk
3.2

Special Olympics Nationale Spelen

O

2022

Voor kennisgeving aangenomen

