Motie inzicht resultaten toezicht en handhaving
gemeente Laarbeek
De raad van de gemeente Laarbeek in vergadering bijeen op donderdag 5 november
2020
Constaterende dat
 Als gevolg van de omgevingswet verschillende omgevingsvisies en -plannen
moeten worden opgesteld voor de kernen en het buitengebied van gemeente
Laarbeek.
 Binnen gemeente Laarbeek o.a. behoud van natuur, monumenten en
cultuurhistorische plekken belangrijk worden gevonden.
 Hiervoor in de huidige bestemmingsplannen en in de toekomstige
omgevingsplannen voorwaarden worden gesteld om dit behoud te
waarborgen.
 Middels deze plannen ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt door het
verlenen van een vergunning onder de voorwaarden van bijv. landschappelijke
inpassing en goede huisvesting van arbeidsmigranten.
 Toezicht en handhaving op deze voorwaarden van essentieel belang is voor
het goed naleven van deze voorwaarden.
 Het naleven van deze voorwaarden ertoe moet leiden dat de door de raad van
gemeente Laarbeek vastgestelde beleidsuitgangspunten en doelen worden
bereikt en dat er gelijke behandeling en gelijke kansen plaatsvindt voor de
inwoners en bedrijven van gemeente Laarbeek.

Overwegende dat:
 Het momenteel onduidelijk is in hoeverre de voorwaarden zoals gesteld in de
verleende vergunningen worden nagekomen door de burgers en bedrijven
binnen de gemeente.
 Het momenteel onduidelijk is in hoeverre er voldoende personele inzet is om
op de voorwaarden toezicht te houden en indien nodig te handhaven.
 Een goed inzicht van deze naleving van voorwaarden en benodigde personele
inzet en middelen nodig zijn voor het ontwikkelen van realistische visies en
plannen in de komende jaren.
Besluit
Het college op te dragen:
 Inzichtelijk te maken in hoeverre de voorwaarden uit vergunningen worden
nageleefd;
 Af te wegen of de personele inzet en middelen voldoende zijn om naleving van
de voorwaarden te realiseren.
 Uiterlijk in maart 2021 de resultaten voor te leggen aan de raad waarbij deze
kan afwegen of middelen middels de Kadernota 2021 moeten worden
vrijgemaakt.
En gaat over tot de orde van de dag.
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