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Afwezig:

Nr.

B&W

1.1

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

Collegevergadering d.d. 19 januari

met het concept vastgesteld

Toelichting op besluit

2021
1.2

27282-

Bezwaarschrift vergunning i.v.m.

Het besluit, de omgevingsvergunning van 13

Naar aanleiding van een verleende

O

2020

plaatsen mestsilo op adres

mei 2020, voor de bouw van een mestsilo op

omgevingsvergunning voor de bouw van

Meerven te Mariahout

het perceel Meerven te Mariahout kan niet in

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zijn

stand blijven. Het besluit wordt herroepen

bezwaarschriften ingediend.

en een nieuw besluit wordt, in

De bezwaarschriften zijn voor advies

samenwerking met de Omgevingsdienst,

behandeld in de commissie bezwaar-

voorbereid en omgevingsvergunning bouwen

schriften.

verleend.

In overeenstemming met het advies van
de commissie bezwaar-schriften wordt het
besluit herroepen en wordt een nieuw
besluit voorbereid en gemaakt.

1.3

47722-

O

2020

Herijking positionering Senzer

CIE SD:

De raad voorstellen in te stemmen met

Afgelopen najaar is de behandeling van

23 feb 2021

bijgevoegde zienswijze op de positionerings-

het Eindrapport Evaluatie GR Senzer,

notitie van de GR Senzer.

nadat deze als gevolg van de coronacrisis

Raad:

tijdelijk heeft stilgelegen, weer opgepakt.
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18 mrt 2021

De algehele conclusie van dit rapport is
positief. Er zijn drie aandachtspunten uit
dit rapport gedestilleerd die achtereenvolgens zullen worden uitgewerkt:
1. De positionering van Senzer;
2. De governance;
3. De financiering.
De positioneringsnotitie van Senzer zorgt
voor de benodigde kaders om van daaruit
uitwerking te kunnen geven aan de
‘governance’ en vervolgens de vertaalslag
te maken naar de ‘financiering’.
Voorliggende zienswijze heeft derhalve
hoofdzakelijk betrekking op de
positionering van Senzer.
Zodra de zienswijzen zijn verwerkt en de
positioneringsnotitie door het Algemeen
Bestuur is vastgesteld, zal verder uitwerking worden gegeven aan de punten
‘governance’ en ‘financiering’.

1.4

52402-

Verzoek tot rooien van eikenboom

Voorgenomen is om het verzoek om een

Er is een verzoek ontvangen om een

O

2020

Lange Zwaard Beek en Donk

eikenboom naast een woning te rooien af te

eikenboom naast een woning te rooien

wijzen.

vanwege overlast die de boom
veroorzaakt. Het college is zeer
terughoudend met het verwijderen van
gemeentelijke bomen. Gelet op het
‘Bomenbeleidsplan Laarbeek 2013’
verwijderen we alleen bomen of ander
groen als sprake is van onevenredig grote
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overlast. In dit geval is het college van
mening dat hiervan geen sprake is.
Het verzoek om de boom te rooien wordt
afgewezen. De boom wordt dit jaar wel
gesnoeid. In het kader van het
bomenvervangingsplan staat deze wijk in
2022 op de planning. Er wordt dan naar
de bomen, hun situering, overlast en
ontwikkelingsmogelijkheden gekeken.
Op dat moment worden de klachten over
de eik in een bredere context opnieuw
bekeken en gewogen.
1.5

2715-

O

2021

Subsidie VVE 2021 Kinderopvang

1. Er wordt een subsidie toegekend van

In dit voorstel is het toekennen van VVE

€ 19.310 aan kinderopvang Donkey voor de

subsidies voor 2021 aan de orde.

uitvoering in 2021 van VVE;
2. Er wordt (vooralsnog) geen subsidie
toegekend aan Koetje Boe voor de uitvoering
van VVE in 2021, omdat (nog) niet voldaan
wordt aan de wettelijke eisen voor de uitvoering van kinderopvang.
1.7

4031-

O

2021

Uitvoeringsprogramma VTH 2021

1. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2021 vast

Op grond van het Besluit omgevingsrecht

te stellen;

(Bor) werkt de gemeente jaarlijks het

2. Het programma ter kennisname te zenden

uitvoerings- en handhavingsbeleid uit in

aan de gemeenteraad;

een uitvoeringsprogramma.

3. Het Uitvoeringplan Peelland 2021-2022

Hierin is aangegeven welke activiteiten,

vast te stellen;

op het gebied van Vergunningverlening,

4. Kennis te nemen van de brief d.d. 11

Toezicht en Handhaving (VTH), op het

september 2020 ‘IBT Omgevingsrecht

gebied van de fysieke leefomgeving, dat

afspraken’;

jaar zullen worden uitgevoerd.
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5. De brief d.d. 11 september 2020 ter
kennisname te zenden aan de
gemeenteraad.

2.1

28494-

Herontwikkeling perceel

CIE RD:

Het college legt het bestemmingsplan (na

Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in

O

2020

Heieindseweg te Mariahout

24 feb 2021

voorafgaande behandeling in de commissie

het herbestemmen van de locatie in

Ruimtelijk Domein) ter vaststelling voor aan

verband met beëindiging veehouderij-

de gemeenteraad.

bedrijf (verkleinen agrarisch bouwvlak).

Raad:
18 mrt 2021

Het bestemmingsplan heeft als ontwerp
ter inzage gelegen. Tegen het plan zijn
geen zienswijzen ingediend.
Het plan kan thans door de gemeenteraad worden vastgesteld.

2.2

41877-

Illegale kap op diverse locaties in

Voorgenomen wordt om op vier plaatsen in

Op vier locaties in onze gemeente zijn

O

2020

de gemeente Laarbeek

de gemeente een herplantplicht op te leggen

bomen gekapt zonder dat hiervoor een

op grond van de Bomenverordening.

omgevingsvergunning voor de activiteit
vellen (kappen) is aangevraagd.
Omdat het om een boom gaat waarvan
de gemeente eigenaar was en om bomen
die zijn opgenomen op de groene kaart,
is het college voornemens om een
herplantplicht op te leggen aan degenen
die de bomen heeft gekapt of heeft laten
kappen. Tegen het voornemen kan een
zienswijze worden ingediend. Vervolgens
neemt het college een definitief besluit.

2.3

50254-

Verkeersbesluit laadpaal

Instemmen met het voornemen tot het

Om het elektrisch rijden te stimuleren

O

2020

Heuvelplein Beek en Donk

aanwijzen van een parkeerplaats voor het

wordt voorgesteld om medewerking te
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opladen van elektrische voertuigen op het

verlenen aan het verzoek voor een

Heuvelplein in Beek en Donk.

laadpaal op het Heuvelplein in Beek en
Donk.

2.4

51137-

Verkeersbesluit laadpaal

Instemmen met het voornemen tot het

Om het elektrisch rijden te stimuleren

O

2020

Beverstraat Beek en Donk

aanwijzen van een parkeerplaats voor het

wordt voorgesteld om medewerking te

opladen van elektrische voertuigen in de

verlenen aan het verzoek voor een

Beverstraat in Beek en Donk.

laadpaal in de Beverstraat in Beek en
Donk.

2.5

2860-

O

2021

Vervanging klepelmaaier

Er wordt ingestemd met de vervanging van

Het college stemt in met de aankoop van

de huidige klepelmaaier door een nieuwe in

een nieuwe klepelmaaier ter vervanging

verband met het feit dat de huidige machine

van de huidige

afgeschreven is.
2.6

4182-

Nieuwsbrieven GGD over 2e

O

2021

begrotingswijziging 2020 en iJGZ

RIB

In te stemmen met de verzending van

De GGD Brabant-Zuidoost heeft twee

bijgevoegde Raadsinformatiebrief met de

nieuwsbrieven verzonden die betrekking

bijgevoegde nieuwsbrieven van de GGD

hebben op de integratie van de jeugd-

Brabant-Zuidoost over de integratie JGZ en

gezondheidszorg 0-4 jaar en de 2e

de 2e begrotingswijziging 2020.

begrotingswijziging 2020.
Middels dit voorstel worden deze nieuwsbrieven ter informatie doorgeleid naar de
gemeenteraad.

3.2

Uitnodiging provincie voor inzending

O

Brabantse Stijlprijs

3.3

Uitnodiging digitaal afscheid burgemeester

O

Mak op 27 januari 2021

