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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W 8 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 

d.d. Collegevergadering 

1 februari 2022  

 De besluitenlijst wordt in 

overeenstemming met het concept 

vastgesteld  

 

18653-

2021 

Eventuele verkoop van 

gemeentegrond nabij 

Beatrixlaan in Aarle-

Rixtel 

 De strook gemeentegrond aan te 

merken als een reststrook gelegen 

voor de voorgevelrooilijn. 

De vorige eigenaren van een woning gelegen 

aan de Beatrixlaan te Aarle-Rixtel huurden 

een strook gemeentegrond aangrenzend aan 

hun perceel. De woning is verkocht en de 

nieuwe eigenaren van de woning verzochten 

de gemeente om het grondgebruik met hen te 

regelen. Ten behoeve van de ambtelijk 

toetsing wordt het college verzocht om 

opheldering te geven over de ligging van de 

strook gemeentegrond ten opzichte van het 

eigen perceel teneinde de mogelijkheden te 

bepalen voor het regelen van het 

grondgebruik. 

 

3983-

2022 

Intentieovereenkomst 

Snelfietsroute 

Wilhelminakanaal F58 

 1. Het plan om het Laarbeekse deel 

van de fietsroute aan de 

noordzijde van het 

Wilhelminakanaal te realiseren.  

2. De burgemeester verleent 

volmacht aan wethouder 

In opdracht van de gemeenten Tilburg, 

Oisterwijk, Hilvarenbeek, Oirschot, Best, Son 

en Breugel, Eindhoven, Nuenen, Laarbeek en 

provincie Noord-Brabant is in 2019 en 2020 

een verkennende studie uitgevoerd naar een 

fietsverbinding met snelfietsroutekwaliteit 
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B&W Onderwerp Com/raad Beslissing Toelichting op besluit 

Meulensteen om de 

‘intentieovereenkomst 

Snelfietsroute Wilhelminakanaal 

F58’ namens de gemeente 

Laarbeek te ondertekenen. 

tussen Tilburg – Eindhoven - Laarbeek. De 

voorlopige werknaam is snelfietsroute 

Wilhelminakanaal F58. 

Dit snelfietspad is aan de orde geweest op de 

Bestuurlijke Ontwikkeldagen en de provincie 

wil financieel bijdragen aan het fietspad als de 

afspraken worden vastgelegd in een 

Bestuursovereenkomst en daaraan 

voorafgaand een Intentieovereenkomst wordt 

ondertekend. 

In de komende jaren kan dan gefaseerd de 

uitvoering worden opgepakt in het RMP 

(Regionaal Mobiliteitsplan). 

Een bestuursovereenkomst zal pas na de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart 

worden voorbereid. Om het momentum vast 

te houden, hebben de bestuurlijke trekkers 

van beide regio’s aangegeven een 

Intentieovereenkomst te willen afsluiten met 

alle betrokken gemeenten en de provincie. 

Een intentieovereenkomst waarin we het 

traject dat we samen hebben doorlopen willen 

bestendigen en waarin we aangeven de 

intentie te hebben deze route aan te leggen 

en hierover verdere afspraken te maken in de 

nog in 2022 op te stellen 

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

6385-

2022 

Stichting 

Expertisebureau VRBZO 

Cie. AZ  

17-2-2022 

 

Raad  

10-3-2022 

Instemmen met bijgevoegd 

raadsvoorstel. 

Op 4 oktober 2021 heeft het 

Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 

25 voorzitters veiligheidsregio, mede op 

advies van de Bestuurlijke Advies Commissie 

Brandweer het principebesluit genomen tot 

het oprichten van een stichting Risicobeheer, 

die veiligheidsregio's adviseert op het thema 

risicobeheer rondom ongevallen en schade en 

voor de veiligheidsregio's verzekeringen 

inkoopt. De raad wordt verzocht eventuele 

wensen en bedenkingen met betrekking tot 

deelname aan de stichting kenbaar te maken. 

 

25849-

2019 

Invorderen lasten onder 

dwangsom perceel aan 

Meerven Mariahout en 

Beemdkant te Lieshout 

 De verbeurde dwangsommen bij de 

eigenaar van de percelen aan het 

Meerven te Mariahout en 

Beemdkant te Lieshout in te 

vorderen via een dwangbevel. 

Vanwege het niet ‘vrijwillig’ betalen van 
verbeurde dwangsommen in het kader van 

overtredingen in milieu-en ruimtelijke 
regelgeving wordt met een dwangbevel 

ingevorderd. De aan de invordering ten 
grondslag liggende overtredingen van de 
milieu- en ruimtelijke regelgeving hebben 

plaatsgevonden op bedrijfspercelen in 
Mariahout en Lieshout. 

 

9504-

2021 

Adviesnota 

Implementatie monitor 

JIKP 

 1. In te stemmen met het 

afgegeven mandaat d.d. 28 

oktober 2020 van de 

Bestuurscommissie van de GGD  

2. In te stemmen met het aangaan 

van de overeenkomst 

Het borgen van afspraken tussen 21 

gemeenten in Zuidoost-Brabant en de GGD 

over de uitwisseling van persoonsgegevens 

en uitvoering geven aan de JIKP-taak, 

waarbij het gaat om registratie en 

monitoring van jongeren in een kwetsbare 
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B&W Onderwerp Com/raad Beslissing Toelichting op besluit 

“Gezamenlijke 

verantwoordelijkheden partijen 

bij verwerking van 

persoonsgegevens”  

3. In te stemmen met het 

wijzigingsbesluit behorende bij 

het convenant JIKP  

4. Kennis te nemen van de 

Dienstverleningsovereenkomst 

tussen de GGD en de gemeente 

Eindhoven. 

 

positie van 16 tot 23 jaar.  

 

43905-

2021 

Vaststelling en 

ondertekening 

Werkprogramma 2022 

 1. Het werkprogramma 2022 

gemeente Laarbeek 

Omgevingsdienst Zuidoost- 

Brabant vast te stellen.  

2. Het verschil tussen het 

beschikbare budget begroting 

Laarbeek en het vast te stellen 

werkprogramma ODZOB 2022 

van € 14.377,00 incidenteel te 

dekken door middel van een 

aframing van het budget 

Omgevingswet Laarbeek. 

 

 

 

 

Ingestemd is met het werkprogramma 2022 

gemeente Laarbeek Omgevingsdienst 

Zuidoost-Brabant. In het werkprogramma 

zijn de werkzaamheden opgenomen die de 

Omgevingsdienst in opdracht van de 

gemeente Laarbeek uitvoert. 
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52507-

2021 

Benoeming van twee 

nieuwe leden van de 

Raad van Toezicht. 

 In te stemmen met de bindende 

voordracht van mevrouw D. 

Heeroma en de heer W. Van Kessel 

als leden van de Raad van Toezicht 

van PlatOO. 

De Raad van Toezicht van PlatOO dient 

volgens de statuten uit vijf leden te bestaan. 

Per 1 januari 2022 zijn twee leden volgens 

geldende termijnen afgetreden. Conform 

haar statuten doet PlatOO een bindende 

voordracht van twee kandidaat-leden voor 

de Raad van Toezicht. Gevraagd wordt in te 

stemmen met de voordracht van de twee 

kandidaten.    

 

5009-

2022 

Breed offensief  1. In te stemmen met het verlenen 

van een incidentele subsidie van 

€10.479,89 aan GR Senzer voor 

de uitvoering van het ‘breed 

offensief’ en deze te bekostigen 

uit de hiervoor in de 

septembercirculaire ontvangen 

middelen van het rijk.  

2. Het Algemeen Bestuur van GR 

Senzer door middel van 

bijgevoegde concept beschikking 

van de definitieve subsidie voor 

de uitvoering van het breed 

offensief in kennis te stellen. 

Het wetsontwerp ‘Breed offensief’ is bedoeld 

om processen te stroomlijnen en te 

harmoniseren om op die manier meer 

mensen met een arbeidsbeperking aan het 

werk te krijgen. Dit wetsontwerp was 

controversieel verklaard vanwege het 

demissionaire kabinet destijds. Een deel van 

de activiteiten is echter niet afhankelijk van 

een wetswijziging en kan toch uitgevoerd 

worden. Via de septembercirculaire hebben 

we hiervoor middelen ontvangen vanuit het 

Rijk. GR Senzer voert voor de 

arbeidsmarktregio Helmond-de Peel deze 

activiteiten uit. Vandaar het voorstel om de 

middelen in het kader van de uitvoering van 

het Breed offensief via een incidentele 

subsidie toe te kennen aan GR Senzer. 
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 Uitnodiging ASML 

regiobijeenkomst ma. 

21-2 15.00 uur 

 Burgemeester en secretaris nemen 

deel.  

 

 


