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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 8 oktober 2019
Aanwezig: burgemeester Van der Meijden en de wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Slaets.
Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

Collegevergadering d.d. 1 oktober

met het concept vastgesteld

Toelichting op besluit

2019
1.2

30858

O

Toezicht en handhavingsbeleid

Cie AZ d.d.

1. Het college stelt op grond van het ‘Besluit

Om aan de wettelijke plichten te voldoen

Laarbeek 2020-2024

21-11-2019

omgevingsrecht’ het te voeren toezicht en

en aan de uitvoering van de

handhavingsbeleid over de periode 2020-

handhavingstaak voor de komende jaren

Raad d.d.

2024 en het uitvoeringsprogramma 2020

richting te geven, stelt het college op

12-12-2019

vast.

grond van het ‘Besluit omgevingsrecht’

2. Het college stelt de raad in kennis van het

het te voeren handhavingsbeleid over de

toezicht en handhavingsbeleid over de

periode 2020-2024 en het

periode 2020-2024 en het

uitvoeringsprogramma 2020 vast en

uitvoeringsprogramma 2020 met

maakt dit bekend aan de gemeenteraad.

tussenkomst van de commissie AZ.
1.3
O

34266

Machtiging bestuurlijk

Het college van burgemeester en wethouders

Wethouder C. Marchal volmacht geven

aanspreekpunt in Routebureau

besluit om in te stemmen met het machtigen

om namens de gemeente Laarbeek

Brabant

van wethouder C. Marchal, wethouder van de

bestuurlijk aanspreekpunt te zijn in het

gemeente Valkenswaard namens de

Routebureau Brabant.

gemeente Laarbeek bestuurlijk
aanspreekpunt te worden in Routebureau
Brabant.
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1.4

34817

Afvalstoffenheffing 2020

Als onderdeel van de begroting voor 2020

Als onderdeel van de begroting voor 2020

wordt een indicatieve afvalstoffenheffing

wordt een indicatieve afvalstoffenheffing

voor 2020 vastgesteld.

voor 2020 vastgesteld.

De raad via een raadsinformatiebrief in

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft

beleidsplan VRBZO ex artikel 14

kennis stellen van de inhoud van het

zowel ambtelijk als bestuurlijk behoefte

Wvr

beleidsplan op basis van artikel 14 Wet

aan een bestuurlijk vastgestelde visie

Veiligheidsregio (Wvr).

voor de komende jaren. Deze visie laat

O
1.7

34580

O

Raadsinformatiebrief bij

RIB

zich vertalen naar verdere concretisering
in een meerjarenbeleid en in jaarplannen.
Het vaststellen van de visie is voorzien in
2020. Consequentie daarvan is dat dan
niet wordt voldaan aan de wet om vanaf
1 januari 2020 een geldend beleidsplan te
hebben. Om niet in strijd met de wet te
handelen zal het beleidsplan in
onderdelen worden vastgesteld.
In de vergadering van 16 december 2019
van het Algemeen Bestuur zal een
beleidsplan ex artikel 14 Wvr ter
vaststelling worden voorgelegd dat zich
met name richt op zaken van operationele
aard.
In 2020 zal de gemeente raad over de
bestuurlijke regionale visie de dialoog
voeren met de Veiligheidsregio BrabantZuidoost (VRZBO).
1.8
O

35627

Grondnota 2019

Conceptbesluit voor het college

Jaarlijks worden de grondexploitatie-

1. In te stemmen met de Grondnota 2019

opzetten geactualiseerd en de

en de bijbehorende beslispunten

grondprijzen voor het volgende jaar
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2. De Grondnota 2019 ter vaststelling aan

vastgesteld.

te bieden aan de gemeenteraad

In de Grondnota 2019 wordt hier
uitgebreid op ingegaan.

