OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 23 maart 2021
Aanwezig: F. van der Meijden, J. Briels, T. Meulensteen, M. Slaets-Sonneveldt, J. van de Ven
Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststellen besluitenlijst d.d. De besluitenlijst wordt in overeenstemming
Collegevergadering
met het concept vastgesteld
16 maart 2021
Inkoopstrategie
taalcomponent inburgering

Besluiten om:
1. In te stemmen met de adviespunten uit
de bijgevoegde inkoopstrategie;
2. Het contractbeheer onder te brengen bij
Bizob.

Positionering trajectregisseur Instemmen met de positionering van de
statushouders
Trajectregisseur bij de gemeente Laarbeek.
Peelgemeenten
Hij/zij opereert voor de 5 Peelgemeenten
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Op 1 januari 2022 gaat, naar verwachting, de nieuwe Wet
Inburgering in. Gemeenten krijgen de regie. Dat betekent
onder meer dat zij inburgeraars begeleiden bij hun traject.
Voor asielstatushouders levert de gemeente ook het
inburgeringsaanbod. De zeven gemeenten in
Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel trekken hierin samen
op. Voor de inkoop van de taalcomponent in de inburgering
is nu een inkoopstrategie gereed. Als de zeven gemeenten er
mee instemmen, start daarna de aanbesteding.
Op 1 januari 2022 treedt, naar verwachting, de Nieuwe wet
“Inburgering” in werking. Deze Veranderopgave Inburgering
(VOI) vraagt een nieuwe vorm van Trajectregie
Statushouders. De regie komt in deze nieuwe wet bij
gemeenten te liggen. Dit vraagt om een duidelijke
coördinatie gedurende het hele inburgeringsproces. De
gemeenten in de arbeidsmarktregio gaan deze taak invullen

door het inzetten van een trajectregisseur. Gezien de
schaalgrootte van de 5 Peelgemeenten wordt voorgesteld 1
trajectregisseur aan te stellen en deze te positioneren bij één
gemeente, te weten de gemeente Laarbeek.
Compensatieverzoek
taxivervoer

1. Instemmen met het verhogen van de
tarieven voor CVV voor de duur van
1-1-2021 t/m 31-12-2021.
2. Instemmen met het verlengen van het
contract voor CVV voor de duur van
1 jaar (1-3-2022 t/m 28-2-2023).
3. Instemmen met het betalen van het
solotarief per gereden rit zolang er geen
combinatieritten mogelijk zijn tot een
maximum van het bedrag dat per maand
in de begroting is opgenomen
(€30.583,33 excl. btw).
4. Instemmen met het verlenen van een
compensatievergoeding ter hoogte van
70% voor de periode juli 2020 t/m 13
oktober 2020.
5. Te besluiten tot het aangaan van
bijgevoegd addendum tussen gemeente
en vervoerder en de burgemeester te
verzoeken deze namens de gemeente te
ondertekenen.
6. College stemt in met bovenstaande
punten mits de vermogenspositie dit
nodig maakt.
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Als gevolg van het coronavirus worden er minder ritten
gereden binnen het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
(CVV). Dit vervoer is bedoeld voor recreatieve ritten
(familiebezoek bijvoorbeeld) en deze ritten kunnen nu maar
op zeer kleine schaal plaatsvinden. Als gevolg hiervan heeft
de vervoerder moeite met het betalen van de doorlopende
kosten (ook als ritten niet worden gereden). Zij hebben
daarom een verzoek ingediend ter compensatie van deze
kosten.

Jaarverslag 2020 commissie
bezwaarschriften

1. Het jaarverslag 2020 van de
intergemeentelijke commissie
bezwaarschriften van de gemeenten
Laarbeek en Gemert-Bakel wordt voor
kennisgeving aangenomen;
2. Het jaarverslag wordt ter kennis
gebracht aan de gemeenteraad via een
raadsinformatiebrief.

Elk jaar brengt de intergemeentelijke commissie
bezwaarschriften van de gemeenten Laarbeek en GemertBakel (hierna: commissie) een jaarverslag uit. Het
jaarverslag gaat over de door de commissie behandelde
bezwaarschriften van 1 januari 2020 tot en met 31 december
2020. Met het jaarverslag geeft de commissie inzicht in het
aantal behandelde bezwaarschriften, het resultaat daarvan
en over welke onderwerpen het gaat. De bezwaarprocedure
biedt niet alleen waarborgen voor een zorgvuldige
afhandeling van bezwaren, maar biedt daarnaast ook
handreikingen om de dienstverlening, regelgeving of het
beleid van de gemeente te verbeteren.

Principeverzoek uitbreiding
zorgboerderij op locatie
Rooijseweg Mariahout

Aan het verzoek in principe medewerking
verlenen en betrokkene verzoeken een
ruimtelijke onderbouwing te overleggen.

Initiatiefnemer exploiteert op verschillende locaties in
Laarbeek zorgcentra waaronder de locatie Rooijseweg. Op
die locatie vonden de zorgactiviteiten plaats als
nevenactiviteit bij de paardenhouderij. Men wil thans binnen
een bestaand gebouw nieuwe zorgeenheden realiseren
waardoor zorg als hoofdactiviteit op de locatie gaat fungeren
en de paardenhouderij als nevenactiviteit. Daardoor dient de
agrarische bedrijfsbestemming omgezet te worden naar een
maatschappelijke. Aan het verzoek kan worden meegewerkt;
het bestemmingsplan dient daarvoor te worden herzien. Uit
een in te dienen ruimtelijke onderbouwing met
landschapsinpassingsplan moet blijken dat een ander past
binnen wet- en regelgeving.
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Principeverzoek
Aan het verzoek in principe medewerking
herontwikkelen zorgboerderij verlenen en betrokkene verzoeken een
op locatie Bakelseweg Aarle- ruimtelijke onderbouwing te overleggen.
Rixtel

Initiatiefnemer exploiteert op verschillende locaties in
Laarbeek zorgcentra. Men wil hieraan een nieuwe locatie
toevoegen zijnde Bakelseweg in Aarle-Rixtel. Aan het
verzoek kan worden meegewerkt; het bestemmingsplan
dient daarvoor te worden herzien. Uit een in te dienen
ruimtelijke onderbouwing moet blijken dat een ander past
binnen wet- en regelgeving.

Evaluatie pilot robotmaaiers

In 2019 en 2020 is aan de hand van een pilot onderzocht of
de inzet van robotmaaiers op de Laarbeekse sportvelden de
kosten van het maaien kan verlagen. Door een gunstige
aanbesteding is dat op dit moment nog niet het geval.

1. Ingestemd wordt met het beëindigen van
de pilot met robotmaaiers in Laarbeek.
2. De raad wordt aan de hand van de
bijgaande RIB geïnformeerd over de pilot
met robotmaaiers in Laarbeek.

Verkoop bouwkavel
1. Stemt in met de ABC- (door)verkoop van
Scherpenbeemd Bemmer IV,
de bouwkavel Scherpenbeemd 1 aan de,
Beek en Donk
in het voorstel genoemde koper.
2. Afsluiten van een tweejarige
optieovereenkomst met de in het
voorstel genoemde optant.

Betreft de verkoop van bouwkavels. Bouwkavels kunnen pas
juridisch geleverd worden nadat het college van
burgemeester en wethouders daarover een besluit heeft
genomen.
Daarnaast wordt aan de koper van kavel een optie verleent
voor de naastgelegen kavel.

Rechtmatigheidsverantwoording

Vanwege de aankomende wetswijziging wordt het college
van B&W vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor het
opnemen van een (financiële)
rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Dit zal
voor het eerst moeten gebeuren over de jaarrekening van
het boekjaar 2021.

1. De komende 3 jaar een
rechtmatigheidsverantwoording af te
geven bij de jaarverantwoordingen,
startende in 2022 over het boekjaar
2021 en dat het college van B&W hier
verantwoordelijk voor is.
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2. Het voornemen om een
verantwoordingsgrens te hanteren van
3% van de totale lasten van de
gemeente Laarbeek met een
rapportagetolerantie grens van €
150.000
3. Instemmen met het doorgeleiden van
bijgevoegd raadsvoorstel waarin het
besluit van het college over de reikwijdte
van de rechtmatigheidsverantwoording
kenbaar wordt gemaakt en raadsbesluit
wordt gevraagd over de voorgenomen
verantwoordingsgrens.

Hierover moet het college en de gemeenteraad nog wel een
aantal besluiten nemen. Hiervoor ligt nu het voorstel over de
reikwijdte van de rechtmatigheidsverantwoording en de
verantwoordingsgrens voor. Het college dient formeel te
besluiten wat de reikwijdte wordt
(rechtmatigheidsverantwoording of In control statement).
Hierover is besloten om de komende 3 jaar, startende over
boekjaar 2021 een rechtmatigheidsverantwoording bij de
jaarrekening af te geven en na deze 3 jaar te evalueren of
doorontwikkeling richting een In control statement gewenst
is en of het ook mogelijk zou zijn.
Daarnaast dient de gemeenteraad de verantwoordingsgrens
voor deze rechtmatigheidsverantwoording te bepalen.
Hiervoor wordt door het college geadviseerd om 2% van de
totale lasten van de gemeente Laarbeek te hanteren met een
rapportagetolerantie grens van € 100.000 waarbij eventuele
individuele fouten en onduidelijkheden in de paragraaf
bedrijfsvoering in het jaarverslag worden vermeld.

Jeugd aan zet in crisistijd

Het college van burgemeester en
wethouders besluit de LEVgroep een
subsidie te verlenen van eenmalig € 10.000
voor activiteiten in het kader van Jeugd aan
Zet in crisistijd.

De gemeente heeft van het programma Jeugd aan Zet
eenmalig € 10.000 ontvangen voor initiatieven gericht op
jongeren in coronatijd. De LEVgroep doet een
subsidieaanvraag voor de inzet van deze middelen. Het
voorstel is om de gevraagde subsidie te verlenen.

Voorstel
bodemkwaliteitskaart en
bodeminformatiesysteem

Het college besluit:
1. Opdracht te geven aan de
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
(ODZOB) voor het opstellen van een

Binnen de gemeente Laarbeek vindt grondverzet (ontgraven
en toepassen van grond) plaats en wordt grond tijdelijk
opgeslagen. De gemeente Laarbeek beschikt momenteel
niet over eigen bodembeleid. Om op basis van de huidige
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Nieuw besluit afwijzen
handhavingsverzoek op
locatie Torenakkerweg
Aarle-Rixtel nav uitspraak
rechtbank

gemeentelijke bodemkwaliteitskaart,
een actuele bodemfunctieklassenkaart
en een nota bodembeleid.
2. Aan te sluiten op het provincie- brede
Bodeminformatiesysteem (bis);

wet- en regelgeving bodembeleid op te stellen, dient de
gemeente Laarbeek eerst te beschikken over een
gemeentelijke bodemkwaliteitskaart en een actuele
bodemfunctieklassenkaart.

Het college neemt een nieuw besluit inzake
het handhavingsverzoek van 7 november
2017 naar aanleiding van de uitspraak van
de rechtbank en de controles die op 17
november 2020 en 13 januari 2021 zijn
uitgevoerd, inhoudende: - het vergoeden
van de proceskosten in bezwaar; - het
afwijzen van verzoek tot handhaving met
betrekking tot het geluidoverlast afkomstig
van de werkplaats en kantine.

Op 9 oktober 2020 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in
de beroepszaak van reclamanten tegen het besluit van het
college van 12 juni 2019 tot afwijzing van het verzoek tot
handhaving. De rechtbank draagt het college op om een
nieuw besluit te nemen op twee punten:
1. het vergoeden van de proceskosten in de bezwaarfase
2. het afwijzen van het handhavingsverzoek met betrekking
tot de geluidoverlast van de werkplaats en de kantine,
zonder daar nader onderzoek naar te verrichten.
Om nader onderzoek te verrichten naar het geluid afkomstig
van de werkplaats en de kantine, heeft de gemeente de
technisch adviseur geluid van de Omgevingsdienst Zuidoost
Brabant opdracht gegeven om geluidmetingen te verrichten.
Het college besluit in navolging van de uitspraak en naar
aanleiding van de recente geluidmetingen tot:
- het vergoeden van de proceskosten in bezwaar;
- het afwijzen van verzoek tot handhaving met
betrekking tot geluidoverlast afkomstig van de
werkplaats en kantine.
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Wijziging beleidsregels
inzake de Participatiewet,
IOAW en IOAZ

1. Wijziging beleidsregels herziening,
intrekking, terugvordering en
invordering vast te stellen;
2. Wijziging beleidsregels inlichtingenplicht
en bestuurlijke boete Participatiewet,
IOAW en IOAZ vast te stellen;
Wijziging beleidsregels aanvraag, uitkering
en overige verplichtingen vast te stellen.

Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije
voet (hierna: VBVV) in werking getreden. De VBVV wijzigt
onderdelen van het beslag- en executierecht zoals de
hoogte van de afloscapaciteit en de berekening van de
beslagvrije voet. Hiertoe dienen de betreffende
beleidsregels te worden gewijzigd. De gewijzigde
beleidsregels liggen ter vaststelling voor.

Raadsinformatiebrief stand
van zaken
duurzaamheidsagenda

Ingestemd wordt met de
raadsinformatiebrief stand van zaken
duurzaamheidsagenda en deze wordt met
bijlage toegestuurd aan de raads- en
commissieleden.

Het college informeert de gemeenteraad periodiek over de
stand van zaken met betrekking tot de
duurzaamheidsagenda. De daarin opgenomen thema’s,
acties en projecten worden toegelicht. In de
raadsinformatiebrief wordt aangegeven wat er in 2020 is
uitgevoerd. Vervolgens worden de prioriteiten voor de
komende periode bepaald.

Uitnodiging 5-jarig bestaan
Laarbeek actief maandag 3
mei 8.45 uur
evenemententerrein Beek
en Donk
Brabantse Stijlprijs 2021

Burgemeester, wethouder Slaets en Briels
gaan.

Iedere dag gaat een collegelid
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