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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 8 maart 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 

22 februari 2022 

 De besluitenlijst wordt in 

overeenstemming met het concept 

vastgesteld 

 

 Vaststellen besluitenlijst extra 

Collegevergadering 2 maart 

2022 

 De besluitenlijst wordt in 

overeenstemming met het concept 

vastgesteld.  

 

4890-

2022 

Beleidsregel plaatsing 

zonnepanelen op 

monumenten, 

cultuurhistorisch waardevolle 

en beeldbepalende panden 

Laarbeek 2021 

 De Beleidsregels plaatsing 

zonnepanelen op monumenten, 

cultuurhistorisch waardevolle en 

beeldbepalende panden Laarbeek 2022 

vast te stellen. 

Het college stelt de Beleidsregels 

plaatsing zonnepanelen op 

monumenten, cultuurhistorisch 

waardevolle en beeldbepalende panden 

Laarbeek 2022 vast. Deze beleidsregels 

zijn onderdeel van het nieuwe 

Erfgoedbeleid 2021-2026. 

 

8033-

2022 

Bezwaar tegen bromfietsers 

op wandel/fietspad 

Vonderweg Beek en Donk 

 1. Kennisnemen van de ingediende 

zienswijzen welke aanleiding geven 

tot het wijzigen van het 

voorgenomen verkeersbesluit tot 

het instellen van een (brom)fietspad 

op de Vonderweg Beek en Donk;  

2. Een definitief verkeersbesluit te 

nemen tot het instellen van een 

Op 4 januari 2022 heeft het college 

ingestemd met het voornemen tot het 

instellen van een (brom)fietspad op de 

Vonderweg Beek en Donk. 

In de periode dat het voornemen ter 

inzage heeft gelegen zijn een tweetal 

zienswijzen ingediend die aanleiding 

geven tot een gewijzigd besluit. 
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B&W Onderwerp Com/raad Beslissing Toelichting op besluit 

fietspad op de Vonderweg in Beek 

en Donk;  

3. Het definitieve verkeersbesluit 

kenbaar te maken bij de indieners 

van een zienswijze;  

4. Het verkeersbesluit op de 

gebruikelijke wijze bekend te maken 

(MooiLaarbeek Krant en op de 

website Officielebekendmakingen.nl 

van de landelijke overheid). 

 

9254-

2022 

Social Return On Investment  1. De adviezen zoals in bijgevoegd 

adviesrapport SROI 

arbeidsmarktregio Helmond – De 

Peel over te nemen.  

2. Het vervolgtraject (gedetailleerde 

uitwerking, organisatie en 

implementatie) door de 

centrumgemeente te laten 

uitwerken, mits daar de benodigde 

financiële dekking voor is.  

3. Te onderzoeken of de benodigde 

financiële middelen voor het 

vervolgtraject gedekt kunnen 

worden uit regionale 

arbeidsmarktmiddelen. 

Binnen de Arbeidsmarktregio Helmond-

De Peel is in 2016/2017 voor alle 

gemeenten uniform beleid ontwikkeld op 

het gebied van Social Return On 

Investment (SROI). Uit een 

inventarisatie in de regio in 2021 zijn 

een aantal knelpunten gebleken. Dit is 

tijdens het regionale 

portefeuillehoudersoverleg Sociale zaken 

besproken en er is besloten om een 

externe projectleider aan te stellen om 

een onderzoek te starten naar diverse 

scenario’s over hoe de regionale 

invulling van het SROI-beleid kan 

worden vormgegeven. Bijgevoegd 

adviesrapport ligt voor. Gevraagd wordt 



 

 

 

3 

 

B&W Onderwerp Com/raad Beslissing Toelichting op besluit 

om hiermee in te stemmen en om het 

geadviseerde scenario verder uit te laten 

werken door de centrumgemeente, mits 

hier de benodigde financiële dekking 

voor is. 

 

9460-

2022 

Regiovisie Norm voor 

Opdrachtgeverschap Een 10 

voor de Jeugd 

Cie SD 

19-5-2022 

 

Raad 

2-6-2022 

1. In te stemmen met de regiovisie 

Norm voor Opdrachtgeverschap Een 

10 voor de Jeugd  

2. De regiovisie Norm voor 

Opdrachtgeverschap Een 10 voor de 

Jeugd ter besluitvorming voor te 

leggen aan de raad. 

Tijdens de ledenraadpleging van de VNG 

in juni 2020 is de resolutie Norm voor 

Opdrachtgeverschap (NvO) 

aangenomen. In de norm staat de 

regiovisie centraal. Jeugdhulpregio’s 

worden geacht om de regiovisie invulling 

te geven aan de hand van een achttal 

vraagstukken. In deze visie spreken 

gemeenten in een regio onderling af 

welke taken op het gebied van jeugd in 

samenwerking worden opgepakt.  

 

In de aangenomen VNG-resolutie is 

afgesproken dat gemeenten de 

regiovisie laten vaststellen door de 

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

10762-

2022 

Vervolg programma STORM 

Zuidoost-Brabant vanaf 2023 

 1. Kennis te nemen van de 

eindrapportage 2016-2020 STORM 

Zuidoost Brabant en de resultaten 

van het onderzoek depressie en 

suïcidepreventie STORM Zuidoost 

Brabant 2021;  

2. In te stemmen met de financiële 

aanvraag 2022-2025 voor het 

continueren en uitbreiden van 

programma STORM en het 

toekomstplan STORM. 

Depressie en suïcidaliteit zijn een 

veelvoorkomend probleem onder 

jongeren. Om klachten te signaleren en 

te voorkomen, is het 

preventieprogramma STORM de 

afgelopen jaren ontwikkeld in de regio 

Zuidoost Brabant in samenwerking met 

gemeenten, GGD, onderwijs en GGZ. 

Genoemde partijen hebben een 

rapportage over de resultaten van 2016-

2020 ontvangen. Het programma wordt 

komende jaren gecontinueerd en 

uitgebreid.  

 

11012-

2022 

Agenda Energietransitie 

Peelgemeenten 

 De Agenda Energietransitie 

Peelgemeenten vast te stellen 

In de Regionale Energie Strategie (RES) 

staan afspraken over samenwerking 

over de energietransitie. Een afspraak is 

dat we meer willen samenwerken in 

subregio’s, zoals De Peel. De zes 

Peelgemeenten (Laarbeek, Gemert-

Bakel, Deurne, Asten, Someren en 

Helmond) hebben nu een agenda 

gemaakt met procesafspraken om goed 

te kunnen samenwerken. Zo werken we 

efficiënter, leren we van elkaar en 

bereiken we meer.   
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B&W Onderwerp Com/raad Beslissing Toelichting op besluit 

8622-

2022 

Aanwijzen Burgemeester als 

buitengewoon ambtenaar van 

de burgerlijke stand 

 1. Aanwijzen van de heer F.L.J. van 

der Meijden als buitengewoon 

ambtenaar van de burgerlijke stand 

van de gemeente Laarbeek zodat de 

heer F.L.J. van der Meijden 

huwelijken/ partnerschappen kan 

voltrekken.  

2. Benoemingsperiode gelijkstellen 

met de ambtsperiode als 

burgemeester bij de gemeente 

Laarbeek. 

De heer F.L.J. van der Meijden heeft 

kenbaar gemaakt dat hij incidenteel 

huwelijken/ partnerschappen wil gaan 

voltrekken. 

Verzocht wordt om de heer F.L.J. van 

der Meijden aan te wijzen als 

buitengewoon ambtenaar van de 

burgerlijke stand van de gemeente 

Laarbeek, zodat hij door de rechtbank 

beëdigd kan worden.  

De taken van een buitengewoon 

ambtenaar bestaan uit het voltrekken 

van huwelijken, het registeren van 

partnerschappen. 

Is de benoemingsperiode als 

burgemeester bij de gemeente Laarbeek 

afgelopen dan geldt dat tevens als 

ontslag als buitengewoon ambtenaar 

van de burgerlijke stand. 

 

8294-

2022 

Instemmen met de 

Ontwikkelstrategie De Peel op 

Hoofdlijnen 

RIB 1. In te stemmen met de Notitie 

Ontwikkelstrategie De Peel op 

Hoofdlijnen en de bijlage.  

2. In te stemmen met prioriteit voor 

de volgende vraagstukken voor een 

verdere uitwerking: 

a. Uitwerken regionaal 

De ontwikkelstrategie de Peel beschrijft 

de gezamenlijke ambities en 

uitgangspunten voor de ontwikkeling 

van de Peel in de context van de 

ontwikkellijn “Duurzame Schaalsprong 

Brainportregio” uit de Omgevingsagenda 

Zuidoost Brabant. De ontwikkelstrategie 
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B&W Onderwerp Com/raad Beslissing Toelichting op besluit 

woningbouwprogramma. 

b. Regionale prioriteitstelling 

aanbrengen in 

mobiliteitsinvesteringen.  

c. Besluitvorming over regionaal 

bedrijventerrein.  

d. Uitwerken agenda transitie 

landelijk gebied.  

3. De Notitie Ontwikkelstrategie De 

Peel op Hoofdlijnen en de bijlage 

aan te bieden aan de gemeenteraad 

met bijgaande Raadsinformatiebrief. 

biedt inzicht in de kansen voor de Peel 

en wat nodig is om die kansen te 

benutten. De ontwikkelstrategie is het 

gezamenlijk bod, uitgewerkt in 

afspraken tussen de Peelgemeenten, het 

Waterschap en de provincie die ook met 

aangrenzende (sub) regio’s zijn 

afgestemd. 

Het college wordt gevraagd in te 

stemmen met de notitie 

Ontwikkelstrategie De Peel op 

Hoofdlijnen. 

 

30779-

2021 

Bundelroutes RIB De raadsinformatiebrief Bundelroutes 

aan te bieden aan de raad 

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant 

gaat uit van het naar buiten brengen 

van doorgaand autoverkeer naar de 

robuuste randen: N279-A67-A2-A50-

A58. In het Middengebied/Rijk van 

Dommel en Aa blijven verkeersstromen 

rijden over wegen die hiervoor niet 

geschikt zijn en daarbij voor 

leefbaarheidsproblemen zorgen in 

kernen en het buitengebied. De 

bundelroutes moeten deze 

verkeersstromen opvangen en de 

overlast verminderen. In de 

bijgevoegde RIB wordt ingegaan op de 

stand van zaken met betrekking tot de 
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B&W Onderwerp Com/raad Beslissing Toelichting op besluit 

5 infrastructurele projecten die 

voortkomen uit het project 

Bundelroutes. 

 

8225-

2022 

Vaststellen uitvoeringsplan 

SUWI 2022 

 Het bijgevoegd uitvoeringsplan SUWI 

2022 Helmond-De Peel vast te stellen 

Per 1 januari 2021 is een aantal 

wijzigingen in de Wet Structuur 

Uitvoeringsorganisatie Werk en 

Inkomen (SUWI-wetgeving) van kracht. 

Eén van de wijzigingen heeft als doel 

de 

werkgeversdienstverlening en het 

matchen in de arbeidsmarktregio’s te 

versterken. Hiertoe is het 

uitvoeringsplan SUWI 2022 opgesteld 

door GR Senzer en het UWV.  

Het bestuur van GR Senzer en de 

directie van het UWV hebben onlangs 

ingestemd met het uitvoeringsplan 

SUWI 2022 Helmond-De Peel. Alle 

colleges van de deelnemende 

gemeenten van GR Senzer moeten 

afzonderlijk het uitvoeringsplan 

vaststellen.  

 

9152-

2022 

Inrichting governance 

arbeidsmarktregio Helmond-

De Peel 

RIB 1. In te stemmen met de bijgevoegde 

opzet voor de nieuwe 

samenwerkingsstructuur in de 

In de arbeidsmarktregio Helmond-De 

Peel is de afgelopen jaren vanuit een 

samenwerkingsstructuur samengewerkt 
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B&W Onderwerp Com/raad Beslissing Toelichting op besluit 

arbeidsmarktregio Helmond-De 

Peel.  

2. In te stemmen met de ontwikkeling 

van een integraal en regionaal 

arbeidsmarktbeleid.  

3. In te stemmen met de bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 

aan maatschappelijke opgaven rondom 

onderwijs en arbeidsmarkt. Een aantal 

punten hebben aanleiding gegeven om 

te komen tot een herziening van deze 

samenwerkingsstructuur. Met dit 

voorstel wordt aan de colleges van 

B&W van de centrumgemeente en 

regiogemeenten gevraagd in te 

stemmen met de nieuwe structuur en 

het vervolgproces.  

 Vergaderstukken AB ODZOB 

10 maart 2022 

 Wethouder Meulensteen neemt deel 

aan dit overleg.  

 

 Vergaderstukken DB GGD 9 

maart 2022 

 Wethouder Briels neemt deel aan dit 

overleg.  

 

 Vergaderstukken DB ODZOB 

10 maart 2022 

 Wethouder Meulensteen neemt deel 

aan dit overleg.  

 

 Uitnodiging 

Laarbeekskoningsschieten 24 

april 2022 

 Burgemeester neemt deel.  

 Huldiging dhr. Harrie 

Vermeulen 65-jarig 

lidmaatschap gildebroeder 

Sint Antonius gilde Beek en 

Donk 

 Wethouder Meulensteen woont de 

huldiging bij. 

 

 Herinneringsbijeenkomst 

Kempenkoor najaar 2022 

 Voor kennisgeving aangenomen.   

 

 


