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Afwezig:

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt aangepast

O

Collegevergadering van

vastgesteld

Toelichting op besluit

9 maart 2021
1.2

10111-

Wijzigingen in aanpak actualisatie

Het college stemt in met de wijzigingen in de

Op dit ogenblik wordt het erfgoedbeleid

O

2021

erfgoedbeleid

aanpak van de actualisatie van het

geactualiseerd. De bescherming van

erfgoedbeleid.

waardevol erfgoed (archeologie,
monumenten, cultuurhistorisch
waardevolle gebieden en objecten) zal
onderdeel uitmaken van het
toekomstige omgevingsplan voor
Laarbeek.
Het college stemt in om vooruitlopend
op het omgevingsplan een
paraplubestemmingsplan archeologie
op te stellen, om zo de bescherming
van de archeologische waarden goed te
borgen.
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1.3

7380-

Instellen parkeerverbod op een

Afzien van het nemen van het definitieve

Op 2 februari 2021 heeft het college

O

2021

deel van de Torenakkerweg in

verkeersbesluit naar aanleiding van de

ingestemd met het voornemen tot

Aarle-Rixtel, definitief besluit

diverse ingekomen zienswijzen van diverse

het instellen van een parkeerverbod

bewoners.

op een deel van de Torenakkerweg in
Aarle-Rixtel. Naar aanleiding hiervan
zijn er diverse zienswijzen ingekomen
die aanleiding geven tot het afzien
van het nemen van het definitieve
verkeersbesluit.

1.6

10515-

Informatiebeleidsplan 2021-

Instemmen met het concept-

Een informatiebeleidsplan is van belang

O

2021

2023, concept

informatiebeleidsplan 2021-2023.

om een gedegen en continu niveau van
dienstverlening te bieden zonder grote
financiële pieken en dalen. Dit is nodig
omdat er steeds veranderde
wetgevingen uitgerold worden over
gemeenten en (landelijke) trends of
ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart
opvolgen.

1.7

10883-

Benoeming leden toetsings-

1. Vaststellen van de samenstelling van de

De procedureregeling

O

2021

commissie functiewaardering

Toetsingscommissie Functiewaardering;

Functiewaardering in Laarbeek kent

2. Gemeentesecretaris mandateren om de

een toetsingscommissie die de

benoeming formeel af te ronden.

voorstellen van de
functiewaarderingsdeskundige toetst
en een waarderingsadvies uitbrengt.
Deze commissie is opnieuw
samengesteld. De kosten kunnen

Zaaknummer:

11265-2021

Documentnummer:

11265-2021:014230

worden gedekt uit bestaande
budgetten.
1.8

11102-

Aanpassing reglement

Het college stemt in met de wijziging van

Het huidige reglement voor de

O

2021

Passantenhaven

het ‘Reglement passantenhaven Laarbeek’

passantenhaven dateert uit 2018.
Volgens het reglement worden
recreatievoertuigen met een maximale
lengte van 12 m toegestaan. Na
vaststelling van het reglement worden
recreatievoertuigen met een maximale
lengte van 15 m toegestaan. Aan de
steigers mogen recreatievaartuigen
met een maximale lengte van 9 m
aanmeren.

1.9

11488-

Schuldhulpverlening en

O

2021

heroriëntatie zelfstandig

Senzer inzake schuldhulpverlening en

ondernemers

heroriëntatie zelfstandig ondernemers. In te

RIB

1. Kennis te nemen van de notitie van

stemmen met bijgaande conceptraadsinformatiebrief.
2. Voorlopig instemmen met het beleggen
van de regierol bij GR Senzer en de verdere
uitwerking hierover afwachten.

Per 1 januari 2021 zijn gemeenten
verplicht de zelfstandig ondernemers te
ondersteunen op het gebied van
heroriëntatie en schuldhulp. Zo kunnen
zelfstandig ondernemers zich
voorbereiden op de toekomst, hetzij als
zelfstandig ondernemer, hetzij als
werknemer in loondienst. De
gemeenten hebben de verplichting om
te zorgen dat er op het niveau van de
arbeidsmarktregio deze ondersteuning
komt. De rijksoverheid stelt middelen
ter beschikking voor de
crisisdienstverlening in de
arbeidsmarktregio. Hiertoe heeft de GR
Senzer bijgaande notitie opgesteld
waarbij zij aangeven dat zij voor
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arbeidsmarktregio Helmond – de Peel
de aangewezen partij zijn om hier de
regierol in te vervullen.
1.10

11363-

Verkoop bouwkavel

1. Stemt in met de ABC- (door)verkoop van

Betreft de verkoop van bouwkavels.

O

2021

Scherpenbeemd Bemmer IV,

de bouwkavel Scherpenbeemd aan de, in het

Bouwkavels kunnen pas juridisch

Beek en Donk

voorstel genoemde koper.

geleverd worden nadat het college

2. Afsluiten van een tweejarige optieover-

van burgemeester en wethouders

eenkomst met de in het voorstel genoemde

daarover een besluit heeft genomen.

optant.

Daarnaast wordt aan de koper van
kavel een optie verleent voor de
naastgelegen kavel.

2.1

10116-

Verkeersbesluit oplaadpaal bij

Het voornemen tot het aanwijzen van een

Het voornemen tot het aanwijzen van

O

2021

Rubenslaan in Beek en Donk

parkeerplaats voor het opladen van

een parkeerplaats voor het opladen

elektrische voertuigen op de Rubenslaan in

van elektrische voertuigen op de

Beek en Donk wordt vastgesteld.

Rubenslaan in Beek en Donk wordt
vastgesteld.

2.2

46991-

Vaststellen werkplan 2021

Het werkprogramma 2021 gemeente

Ingestemd wordt met het

O

2020

ODZOB

Laarbeek Omgevingsdienst Zuidoost-

werkprogramma 2021 gemeente

Brabant wordt vastgesteld.

Laarbeek ODZOB. In de begroting
2021 is t.b.v. de ODZOB een budget
geraamd van € 973.669,- bestemd
voor de uitvoering van het werkplan
ODZOB 2019 (basis en verzoektaken)
en de collectieve taken. Dit bedrag is
gebaseerd op de in 2020 aan de
ODZOB verleende opdrachten.
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3.4

Uitnodiging Metropoolconferentie

O

woensdag 24 maart 2021

3.5

Ingekomen brief Parkeeroverlast

Wethouder Briels heeft al een afspraak

O

Het Klavier

ingepland.

