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Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nr.

B&W

Onderwerp

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

Com/
raad

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 6 de-

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

O

cember 2016

concept vastgesteld.

Nadere toelichting over de aanbevelingen in het

1. Ingestemd wordt met de voorgestelde

1.4

5561

jaarverslag van de commissie bezwaarschriften

O

Samenvatting

In het jaarverslag van de commissie

verbeterpunten en met de inhoud van de

bezwaarschriften zijn een aantal aanbe-

raadsinformatiebrief.

velingen gedaan. Bij de behandeling

2. De raadsinformatiebrief wordt aangepast en
ter kennis gebracht aan de gemeenteraad.

van het jaarverslag in de commissie Algemene Zaken is toegezegd om de ter
hand te nemen verbeterpunten via een
raadsinformatiebrief ter kennis te brengen.

1.5
O

5459

Verordening VTH 2016

Com

De gemeenteraad voorstellen de “Verordening

Op 14 april 2016 is de Wet VTH in wer-

RD 22-

kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en

king getreden. Deze wet regelt het op-

2/Raad

Handhaving omgevingsrecht gemeente Laarbeek

nemen van bepalingen voor kwaliteits-

16-3

2016” vast te stellen.

normering bij Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving (VTH). Dit vindt
plaats aan de hand van de kwaliteitscriteria 2.1. Met de kwaliteitscriteria wordt
getoetst of de gemeente Laarbeek en
desbetreffende medewerkers in staat
zijn om de taken en onderliggende operationele activiteiten met de juiste

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

deskundigheid en continuïteit uit te
kunnen voeren. Op grond van de Wet
VTH dient de gemeenteraad een verordening vast te stellen, waarin is vastgelegd welke kwaliteitseisen gesteld worden aan de uitvoering van VTH. Middels
deze verordening wordt de professionele kwaliteit voor de uitvoering van VTHtaken geborgd.
1.6

5576

O

Bouwvlakwijziging i.v.m. uitbreiden kinderdag-

Aan het verzoek in principe medewerking verle-

Betrokkenen exploiteren een volle-

verblijf

nen en betrokkene te verzoeken een nadere on-

gronds tuinbouwbedrijf met daarnaast

derbouwing en een landschapsinpassingsplan in

een kinderdagverblijf. Vanwege de gro-

te dienen.

te vraag naar kinderopvang willen zij
een nieuwe grotere ruimte bouwen op
een gedeelte van het perceel dat niet
als agrarisch bouwblok is bestemd. Er is
dus een vormverandering van het agrarisch bouwblok noodzakelijk. Het bestemmingsplan kent hiervoor een wijzigingsbevoegdheid; echter t.b.v. een
groter oppervlak voor het kinderdagverblijf is een herziening noodzakelijk.

1.8
O

5617

Ondertekende prestatieafspraken met Wocom

Besloten wordt:

Op 7 december 2016 zijn de prestatie-

2017

1. De prestatieafspraken voor kennisgeving aan

afspraken 2017 met WoCom door alle

te nemen.
2. In te stemmen met bijgaande
raadsinformatiebrief.

partijen (WoCom, Bewonersraad Laarbeek en gemeente) ondertekend. In deze afspraken wordt vastgelegd welke
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Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

beleid in 2017 op het gebied van sociale
woningbouw wordt gevoerd en welke
activiteiten worden ondernomen.
1.9

5598

O

Beantwoording vragen PNL-fractie ex. artikel

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande

Door de PNL-fractie zijn ex. artikel 37

37 RvO over huisvesting vergunninghouders.

aangepaste conceptraadsinformatiebrief.

RvO vragen gesteld over de
huisvesting van vergunninghouders.
In bijgaande brief wordt nader
ingegaan op de beantwoording van
die vragen.

1.11
O

5604

21 voor de jeugd 2017 - 2019

1. Er wordt ingestemd met het werkplan 21 voor
de jeugd 2017-2019.

Dit voorstel betreft een continuering en
waar wenselijk verbetering van de sa-

2. Er wordt ingestemd met de DVO 2017-2020.

menwerking tussen de 21 gemeenten in

3. Er wordt ingestemd met het contract en

Zuidoost Brabant waar het de uitvoering

samenwerkingsprotocol Veilig Thuis voor 2017

van de jeugdwet betreft.

inclusief wijzigingen.
4. Er wordt ingestemd met verlenging van het
contract Spoedeisende Zorg voor jeugdigen
tot 23 jaar voor 2017 inclusief wijzigingen.
5. Er wordt ingestemd met het contract
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 20172020.
6. Instemmen met Samenwerkingsprotocol met
Gecertificeerde Instellingen en het gewijzigde
Samenwerkingsprotocol met Raad voor de
Kinderbescherming.
7. Instemmen met de voorgestelde dekking van
de uitgaven in 2017 voor: het Werkplan 21
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Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

voor de jeugd, de DVO, de contracten met
Veilig Thuis, Spoedeisende Zorg en
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.
8. Akkoord te gaan met de verrekensystematiek
landsdeel Zuid voor JeugdzorgPlus en het
voorstel voor afrekening tussen gemeenten in
Zuidoost Brabant over de periode 2015-2018.
9. De burgemeester te verzoeken om wethouder
J.H.C.M. Briels te machtigen namens het
college de DVO en alle in dit besluit genoemde
samenwerkingsprotocollen te ondertekenen en
wethouder Visscher van de gemeente
Eindhoven verwerkte aanpassingen in
contracten te accorderen.
10. Bijgevoegde brief gericht aan de stuurgroep
Jeugd Zuidoost Brabant wordt onderschreven.
2.

Niet-bespreekstukken

2.2

5613

Verkiezing Tweede Kamer 2017

O

De genoemde lokaliteiten zijn aangewezen als

Ten behoeve van de verkiezing van de

stembureau voor de Tweede Kamerverkiezing op

Tweede Kamer op 15 maart 2017 zijn

15 maart 2017.

tien lokaliteiten aangewezen als stembureau.

2.3
O

5609

Mandaatverstrekking

Besloten wordt:

Op 4 oktober 2016 is door uw college

1. De heer P.H.A. Knoops, ambtenaar in dienst

besloten tot het aangaan van het con-

van de gemeente Helmond, in dienst te

venant betreffende integrale overheids-

nemen als onbezoldigd ambtenaar, aan te

handhaving met de conventantpartners.

wijzen als toezichthouder in de zin van de

Aanvullende besluitvorming is nodig om
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Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

Algemene wet bestuursrechten en hem in die

de mandaatverstrekking aan de team-

hoedanigheid voldoende mandaat te

leider van het PIT te regelen.

verstrekken om namens het bevoegde gezag
van de gemeente handhavend op te treden
conform het aanwijzingsbesluit.
2. Het aanwijzingsbesluit vast te stellen.
2.4

5592

Intrekken bouwvergunningen

O

De ongebruikte bouwvergunningen ouder dan 3

Het college heeft het recht om een

jaren, waar tegen het voornemen tot intrekken

bouwvergunning in te trekken wanneer

geen zienswijzen kenbaar zijn gemaakt en waar-

na drie jaren geen handelingen zijn ver-

bij niet aannemelijk is geworden dat de vergun-

richt met gebruikmaking van de ver-

ningen op korte termijn benut worden, worden

gunning. Vergunninghouders met zoge-

ingetrokken.

naamde ongebruikte vergunningen hebben in juni 2016 een voornemen tot intrekken van de bouwvergunning ontvangen. Van degenen die geen zienswijze hebben ingediend tegen het voornemen wordt de bouwvergunning ingetrokken.

2.5
O

5532

Beleidsregels krediethypotheek en pandrecht.

Besloten is:

Voor de komst van de Participatiewet

1. De beleidsregels krediethypotheek en

was er een verordening krediethypo-

pandrecht zoals opgenomen in de richtlijnen

theek en pandrecht bijstand (2004) en

Participatiewet B108, B140, B141 in te

een daarmee samenhangend, door het

trekken;

college vastgesteld besluit, het Besluit

2. De beleidsregels krediethypotheek en
pandrecht Laarbeek 2016 vast te stellen.
3. De wijzigingen in de beleidsregels
krediethypotheek en pandrecht op de

krediethypotheek en pandrecht bijstand. Deze zijn ingetrokken met de inwerkingtreding van de Participatiewet,
omdat er geen grondslag is voor een
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Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

gebruikelijke wijze te publiceren.

Samenvatting

verordening krediethypotheek. Vervolgens is de inhoud van de regels omtrent
de krediethypotheek omgezet naar drie
beleidsregels krediethypotheek en
pandrecht en deze zijn ook als zodanig
vastgesteld. Bepaalde specifieke bepalingen uit de toenmalige verordening en
aanhangig besluit zijn daarbij niet overgenomen. In de praktijk ervaren we nu
dat de drie beleidsregels te beperkt zijn
en dat we bepaalde specifieke regels
nodig hebben.

2.6

5596

O

Krediet beschikbaar stellen aanpassing brand-

Besloten wordt in te stemmen om een krediet

Recentelijk heeft de veiligheidsregio een

weerkazerne B&D

van € 35.000,- beschikbaar te stellen voor

aanbesteding gehouden voor de aan-

aanpassing van brandweerkazerne Beek en

schaf van nieuwe brandweervoertuigen

Donk i.v.m. stalling grotere voertuigen.

in de regio zuidoost Brabant. Het nieuwe voertuig voor Beek en Donk zal omstreeks eind februari 2017 worden geplaatst. De Veiligheidsregio heeft gemeente Laarbeek verzocht om de kazerne aan te passen, zodat stalling van
het nieuwe voertuig gerealiseerd kan
worden. De kosten van de investering
worden volledig vergoed door de Veiligheidsregio.

2.7
O

5597

B&W-voorstel mandaten Wmo, Jeugd, BMS,
Peelgemeenten

1. Aan het Dagelijks bestuur van het openbaar
lichaam Peelgemeenten de bevoegdheden te

De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten bevoegd maken voor het

6/8

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

verlenen met betrekking tot de uitvoering van

nemen van besluiten en de daarmee

de taken op het gebied van Wmo, Jeugd en

verband houdende voorbereidings- en

BMS per 1 januari 2017.

uitvoeringshandelingen ter uitvoering

2. De bevoegdheden met betrekking tot de

van de Wmo, Jeugd en BMS per 1 janu-

uitvoering van taken op het gebied van Wmo,

ari 2017.

Jeugd en BMS die zijn opgedragen aan de

De directeur van de GGD bevoegd ma-

gemeente Helmond per 1 januari 2017 in te

ken om toezichthouders, werkzaam bij

trekken.

de GGD, aan te wijzen in het kader van

3. Aan de gemeente Helmond de bevoegdheden

de Wmo.

te verlenen met betrekking tot de uitvoering

Alle aan Helmond verleende mandaten,

van de taken op het gebied van beschermd

volmachten en machtigingen met be-

wonen en Schulddienstverlening per 1 januari

trekking tot bovengenoemde taken in te

2017. Aan het mandaat voor de uitvoering

trekken. Uitzondering betreft hier de

van Schulddienstverlening de beperking

uitvoering van beschermd wonen en de

verbinden dat dit alleen betrekking heeft op

taken met betrekking tot schulddienst-

de op 1 januari 2017 geregistreerde klanten,

verlening. Dit laatste enkel voor de

voor zover deze trajecten nog niet zijn

reeds lopende trajecten.

afgerond.
4. De bevoegdheden met betrekking tot het
aanwijzen van toezichthoudende ambtenaren
als bedoeld in artikel 6.1 van de Wmo en
artikel 5.11 van de Algemene wet
bestuursrecht die zijn opgedragen aan de
gemeente Helmond per 1 januari 2017 in te
trekken.
5. De bevoegdheden met betrekking tot het
aanwijzen van toezichthoudende ambtenaren
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Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

als bedoeld in artikel 6.1 van de Wmo en
artikel 5.11 van de Algemene wet
bestuursrecht te verlenen aan de GGD
Brabant-Zuidoost per 1 januari 2017.
3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging jaarafsluiting Cendra

O
3.2

Wethouders Van Zeeland en Buter gaan evenals
burgemeester Van der Meijden.

Uitnodiging Kerstrollershow 17-18 december 2016

O

Wethouders Briels (2X), Buter (1x) en Meulensteen
(2x) gaan zondag 16 uur. Wethouder Van Zeeland
(1x) en burgemeester Van der Meijden (2x) gaan
om 11 uur.

3.6

Uitnodiging nieuwjaarsconcert harmonie St Caecilia 8 ja-

Wethouders Buter, Briels, Van Zeeland en

O

nuari 2017

burgemeester Van der Meijden gaan.

3.7

Uitnodiging prinsenreceptie Jong Ganzegat op 17 de-

Wethouder Van Zeeland gaat.

O

cember 2017
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