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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 12 november 2019 

Aanwezig: burgemeester Van der Meijden en de wethouders Briels, Meulensteen en Slaets.  

Nr. B&W Onderwerp 
Com/  raad 

 
Beslissing Toelichting op besluit  

  

1.1 

O 

 

 Vaststellen besluitenlijst 

Collegevergadering d.d.  

5 november 2019 

 De besluitenlijst wordt in overeenstemming 

met het concept vastgesteld met twee 

aanpassingen.  

 

1.2 

O  

25834 Tweede kwartaalrapportage 2019 

Peelgemeenten 

RIB  Het college neemt kennis van de ambtelijke 

bevindingen bij de tweede kwartaal-

rapportage 2019 van Peelgemeenten en stelt 

de gemeenteraad hiervan op de hoogte 

middels bijgaande raadsinformatiebrief na 

aanpassing. 

Peelgemeenten heeft voor de 2e 

kwartaalrapportage drie rapportages 

aangeleverd, met daarin: 

1. de zorgkosten voor elke gemeenten 

apart; 

2. een “overall-rapportage” met de 

belangrijkste ontwikkelingen van de 

zorgkosten van alle 

gemeenten (de zogenaamde benchmark 

Peelgemeenten) 

3. de organisatie-/beleidsontwikkelingen 

van de uitvoeringsorganisatie 

Peelgemeenten inclusief de 

uitvoeringskosten. 

In dit advies is een samenvatting van 

deze rapportages opgenomen. 

1.3 

O 

36512 Denormalisering drugsgebruik in 

Brabant-Noordoost en –Zuidoost 

 1. Kennis te nemen van het projectplan 

“Denormalisering van Drugsgebruik” 

2. De bereidheid uit te spreken voor 

De gemeenten in Oost-Brabant zijn 

voornemens een regionaal project te 

starten om de toenemende normalisering 
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deelname aan bovengenoemd project van druggebruik tegen te gaan.  

Oost-Brabant is hiermee de eerste ‘politie 

regio’ waarin wordt samengewerkt met 

alle betrokken partijen om dit probleem 

aan te pakken. We borduren voort op de 

ervaringen uit de alcoholmatigings-

projecten uit het verleden, zoals ‘Laat je 

niet flessen’. Gedachte hierbij is: 

Druggebruik? Liever niet! Jouw gebruik 

heeft gevolgen voor jezelf en voor 

iedereen in je omgeving. Wees je bewust 

wat jouw druggebruik in stand houdt. 

 

Dit plan past in het integraal 

veiligheidsplan Laarbeek 2019-2022 

waarin is opgenomen dat het aanpakken 

van drugsoverlast en middelengebruik 

een belangrijke pijler is. Lokaal wordt al 

samengewerkt met verschillende partners 

om in te zetten op preventie.  

Meer complete cijfers (de monitor) dragen 

bij aan een meer gerichte preventie 

aanpak. Ook in het beleidsplan Sociaal 

Domein wordt preventie benoemd als 

pijler voor gezondheid. 

 

Doelstelling: 

Meedoen kan de gemeente Laarbeek het 

volgende opleveren: 

- Samenwerking tussen en binnen 
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gemeenten en relevante partners die bij 

het onderwerp betrokken zijn. Hierbij 

delen we kennis en maken we gebruik 

van elkaars inzet; 

- Een algemene/regionale 

communicatiestrategie en boodschap; 

- Een toolbox van interventies als basis 

voor de lokale aanpak; 

- Ontwikkeling van passende monitoring, 

waardoor we inzicht krijgen in de feitelijke 

situatie.  

 

We gebruiken een meer geschikte manier 

van onderzoek en ontwikkelde 

interventies. Ook wordt samengewerkt 

met VNG, VWS, GGD, Novadic-Kentron en 

andere belanghebbenden. 

 

Dit voorstel heeft tot doel om te 

informeren over het projectplan 

denormaliseren druggebruik en een 

mening te vormen over de deelname aan 

dit plan. 

1.4 

O 

39263 Verzoek om handhaving  Betreffende het verzoek om handhaving met 

betrekking tot het perceel Bakelseweg 

ongenummerd, sectie G nr. 262 te  

Aarle-Rixtel, wordt besloten tot het sturen 

van een voornemen afwijzen verzoek om 

handhaving. 

Er is een verzoek om handhaving 

ingediend met betrekking tot het perceel 

Bakelseweg ongenummerd, sectie G nr. 

262 te Aarle-Rixtel. Het verzoek om 

handhaving betreft met het geldende 

bestemmingsplan “Buitengebied” strijdige 
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activiteiten.  

Het college is voornemens om het 

verzoek om handhaving af te wijzen. 

1.5 

O 

39512 Herbouw woning Trentstraat 10 

Beek en Donk 

 Aan de herbouw van de woning medewerking 

verlenen middels toepassing van de 

binnenplanse afwijkingsmogelijkheid en 

middels artikel 4, eerste lid van bijlage II van 

het Bor (kruimelgevallenregeling) nadat door 

betrokkene een planschadeovereenkomst is 

getekend. 

Initiatiefnemer wil woning herbouwen.  

De woning valt in een geluidzone van 

Bemmer. Nieuwe woningen zijn daarin 

niet toegestaan. Aangezien er geen 

sprake is van nieuwbouw, maar herbouw 

van de woning, is de geluidzone geen 

belemmering en kan hieraan mede-

werking worden verleend. Verder wijkt 

het bouwplan af op enkele ondergeschikte 

onderdelen.  

Er is aanleiding om hieraan mee te 

werken. 

1.6 

O 

16918 Verlenging vergunning 

textielcontainers met 1 jaar;  

van 1 januari 2020 t/m  

31 december 2020  

 Het College besluit om de vergunning van 

Stichting Pandilla voor het inzamelen van 

textiel te verlengen voor de duur van 1 jaar, 

van januari 2020 tot en met december 2020. 

De vergunning van Stichting Pandilla voor 

het inzamelen van textiel wordt verlengd 

voor de duur van 2020. 

1.9 

O 

37878 Vergunningsbeleid 2020-2024 CIE AZ 

21 november 

Raad 

12 december 

1. Het college stelt op grond van het ‘Besluit 

omgevingsrecht’ het vergunningenbeleid 

over de periode 2020-2024 vast.  

2. Het college stelt de raad in kennis van het 

vergunningenbeleid over de periode 2020-

2024 met tussenkomst van de commissie AZ. 

Om aan de wettelijke plichten te voldoen 

en de uitvoering van de afgifte van 

vergunningen de komende jaren richting 

te geven  stelt het college op grond van 

het ‘Besluit omgevingsrecht’  het te 

voeren vergunningenbeleid over de 

periode 2020-2024 vast en maakt dit 

bekend aan de gemeenteraad.   
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2.2 

O 

40320 Aanwijzing functie coördinator PIT 

als toezichthouder 

 De coördinator van het Peelland Interventie 

Team in dienst te nemen als onbezoldigd 

ambtenaar en aan te wijzen als 

toezichthouder en hem in die hoedanigheid 

mandaat te verstrekken zoals omschreven in 

het aanwijzingsbesluit toezichthouder 

coördinator PIT Laarbeek, om namens het 

bevoegde gezag van de gemeente Laarbeek 

handhavend op te treden. 

In de vacature coördinator PIT moet 

worden voorzien door benoeming van een 

onbezoldigd ambtenaar. 

 

3.2 

O 

Uitnodiging KansPlus voor Sinterklaasfeest 

op 1 december 2019 

 Burgemeester en wethouder Slaets bezien 

mogelijkheid voor bezoek.  

 

3.3 

O 

Uitnodiging afscheidsbijeenkomst 

wethouder Jos van Bree op 27 november 

2019 

 Bij burgemeester in agenda zetten. 

Wethouder Meulensteen bezoekt receptie en 

mogelijk ook wethouder Buter.  

 

3.4 

O 

 

Vooraankondiging GGZ voor conferentie 

Samen werken aan een inclusieve en 

veilige samenleving voor iedereen! 

 Geen deelname.   

3.8 

O 

Uitnodiging Harmonie Oefening en 

Uitspanning voor jubileumconcert 

Jeugdorkest op 16 november 2019. 

 Bericht sturen van sympathie met het 

jeugdconcert, maar helaas zijn de 

collegeleden verhinderd deel te nemen.  

 

3.9 

O 

Uitnodiging OLV Gilde voor 

eucharistieviering op 17 november 2019. 

 Bericht van verhindering.  

3.10 

O 

Uitnodiging vrijwilligers ORO voor 

koffiemomentje met college op 26 

november 2019. 

 Allen. Is tijdens collegevergadering.   

3.11 

O 

Uitnodiging van KansPlus voor eindfeest 

60-jarig bestaan op 24 november 2019. 

 

 Verhinderd.  
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3.12 

O 

Uitnodiging kerstROLLERshow 2019 op 14 

en 15 december a.s.  

 Burgemeester Van der Meijden en de 

wethouders Briels, Meulensteen en Slaets 

gaan allen (met partner) 14 december. 

 

3.13 

O 

Uitnodiging Buitengewone ALV en VNG 

Bestuurders dag op 29 november 2019 in 

Nieuwegein. 

 Wethouder Briels.  

3.15 

O 

Uitnodiging symposium Grip op Crisis d.d. 

donderdag 26 maart 2020 te Zeist  

  

- 

 

 

 

 

 


