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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W 15 februari 2022 

 

Aanwezig: F. van der Meijden, J. Briels, T. Meulensteen, M. Slaets-Sonneveldt, J. van de Ven   

 

B&W Onderwerp Com/raad Beslissing Toelichting op besluit 

 Vaststellen besluitenlijst  

Collegevergadering 

8 februari 2022 

 De besluitenlijst wordt aangepast 

vastgesteld 

 

5665-

2022 

Jaarverslag aanpak 

ondermijning Peelland 2021 

RIB Instemmen met informeren raad -

middels een raadsinformatiebrief- over 

de 2 bovengenoemde rapportages 

veiligheid Peelland 2021 

De zes gemeenten in Peelland –Asten, 

Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, 

Laarbeek en Someren– werken samen 

aan veiligheid. De samenwerking is 

vastgelegd in het Veiligheidsplan 

Peelland 2019-2022 en een 

gezamenlijk uitvoeringsprogramma. De 

jaarlijkse voortgangsrapportages geven 

inzicht in dat wat we hebben gedaan 

en wat de resultaten daarvan zijn.  

 

6815-

2022 

Inconveniententoeslag 

Gemeente Laarbeek (Lokale 

regeling) 

 De regeling Inconveniëntentoeslag 

definitief vast te stellen (met 

terugwerkende kracht) per 1-1-2022 

De medewerkers van de buitendienst, 

die vuil- en risicovol werk verrichten 

ontvangen een inconveniëntentoelage 

ter compensatie van het belastende 

karakter van hun werk, met 

terugwerkende kracht per 1 januari 

2022.  
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B&W Onderwerp Com/raad Beslissing Toelichting op besluit 

6860-

2022 

Jaarverslag klachten 2021 RIB 1. In te stemmen met de inhoud van 

het jaaroverzicht klachtafhandeling 

2021  

2. Het jaaroverzicht klachtafhandeling 

2021 te publiceren in de Mooi 

Laarbeek krant en op de 

gemeentelijke website  

3. Kennis te nemen van het 

jaaroverzicht van de Nationale 

Ombudsman  

4. Het jaaroverzicht klachtafhandeling 

2021 en het overzicht van de 

Nationale Ombudsman ter kennis te 

brengen aan de gemeenteraad via 

een raadsinformatiebrief 

Volgens de Verordening interne 

afhandeling klachten gemeente 

Laarbeek is de 

klachtencoördinator belast met het in 

behandeling nemen van klachten die 

betrekking hebben 

op gedragingen van een gemeentelijk 

bestuursorgaan (de gemeenteraad, 

burgemeester en 

wethouders en de burgemeester) of 

een persoon die werkzaam is onder 

verantwoordelijkheid 

van het bestuursorgaan. Op basis van 

artikel 3 van deze Verordening maakt 

de  klachtencoördinator jaarlijks een 

overzicht van het aantal en de aard 

van de ingediende klachten.  Het 

overzicht wordt gepubliceerd in de 

Mooi Laarbeekkrant en voorgelegd aan 

de gemeenteraad. Jaarlijks ontvangt de 

gemeente tevens een overzicht van 

alle zaken die zijn voorgelegd aan de 

Nationale Ombudsman. Dit betreffen 

vragen, verzoeken en klachten. 
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B&W Onderwerp Com/raad Beslissing Toelichting op besluit 

8410-

2022 

WOB verzoek van TRC 

advocaten voor controle 

rapporten Artex 2021 

 1. In vervolg op een eerder Wob 

verzoek d.d. 26 mei 2021, de 

gevraagde informatie, de 

controlerapporten bij Artex gelegen 

na 5 maart 2021, geanonimiseerd te 

verstrekken;  

2. Artex als derde belanghebbende in de 

gelegenheid te stellen een zienswijze 

in te dienen. 

 

Er is een Wob verzoek ingediend voor 

verstrekking van controlerapporten die 

de Omgevingsdienst als onze 

toezichthouder uitvoert bij een bedrijf 

in Aarle-Rixtel. Het college is 

voornemens de gevraagde informatie 

geanonimiseerd te vertrekken 

 

46035-

2021 

Bezwaarschrift tegen 

struweelhaag Kasteelweg  

Aarle-Rixtel 

 Het besluit, conform het advies van de 

bezwaarschriftencommissie, met 

verbetering van de motivatie in stand te 

laten. 

Tegen het besluit tot het verlenen van 

een omgevingsvergunning voor het 

aanplanten van een struweelhaag 

nabij de Kasteelweg, te Aarle-Rixtel 

(biologische akker Antoniushoeve) is 

een bezwaarschrift ingediend. Het 

bezwaarschrift is ter advisering 

voorgelegd aan de 

bezwaarschriftencommissie. Deze 

commissie heeft het college 

geadviseerd om het besluit beter te 

motiveren. Dat wordt in de beslissing 

op bezwaar gedaan. Het bestreden 

besluit blijft, onder verbetering van de 

motivering, in stand. 

 

 

 



 

 

 

4 

 

B&W Onderwerp Com/raad Beslissing Toelichting op besluit 

46079-

2021 

Asfaltonderhoud 2022  De inkoopstrategie “Reconstructie en 

Dekversterkingslagen 2022” vast te 

stellen. 

 

Het college stelt de inkoopstrategie 

voor het uitvoeren van het 
asfaltonderhoud 2022 vast, waarbij 
wordt uitgegaan van een meervoudig 

onderhandse aanbesteding op basis 
van laagste prijs. 

 

7555-

2022 

Mandaatbesluit GR 

Peelgemeenten 2022 

 1. Het (nieuwe) Mandaatbesluit GR 

Peelgemeenten 2022 (bijlage 1) vast 

te stellen;  

2. De volgende mandaatbesluiten in te 

trekken:  

- Het mandaatbesluit 

bevoegdheden Wet 

maatschappelijke ondersteuning, 

Jeugdwet, Bijzondere bijstand, 

Minimabeleid en 

Schulddienstverlening d.d. 13 

december 2016;  

- Het mandaatbesluit behandeling 

bezwaarschriften GR 

Peelgemeenten d.d. 27 juni 

2017;  

- Het mandaatbesluit inzake het 

beslissen op verzoeken m.b.t. 

rechtstreeks beroep d.d. 11 

november 2019. 

De colleges van de vijf Peelgemeenten 

hebben bij de oprichting van de 

gemeenschappelijke regeling 

Peelgemeenten (hierna: GR 

Peelgemeenten) in 2016 een aantal 

bevoegdheden gemandateerd met 

betrekking tot de uitvoering van de 

Wmo, Jeugdwet, bijzondere bijstand, 

minima, schuldhulpverlening en 

aanverwante wet- en regelgeving.  

Met het nieuwe mandaatbesluit wat 

nu voorligt, worden enerzijds de 

aanvullende mandaten die de 

afgelopen jaren zijn genomen, 

samengevoegd.  

Omdat het huidige mandaatbesluit in 

de praktijk niet volledig en/of niet 

efficiënt ingericht bleek, is anderzijds 

een aantal bevoegdheden toegevoegd 

en bestaande bevoegdheden 

uitgebreid. 
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 Vergaderstukken AB MRE 23 

februari as.  

 Burgemeester en wethouder Briels 

nemen deel aan dit overleg.  

 

 Vergaderstukken AB Senzer 

21 februari as.  

 Wethouders Slaets en Briels nemen 

deel aan dit overleg.  

 

 Vergaderstukken DB Senzer 

21 februari as.  

 Wethouder Briels neemt deel aan dit 

overleg.  

 

 Vergaderstukken DB MRE 21 

februari as.  

 Burgemeester neemt deel aan dit 

overleg.  

 

 DB ODZOB 17 februari as.  Wethouder Meulensteen neemt deel aan 

dit overleg.  

 

 Nieuwe gemeentelijke taak 

prenatale huisbezoeken JGZ 

   

 


