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Aanwezig: F. van der Meijden, J. Briels, T. Meulensteen, M. Slaets-Sonneveldt, J. van de Ven
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Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

12124- Vaststellen besluitenlijst
2021
d.d. Collegevergadering
23 maart 2021

De besluitenlijst wordt in overeenstemming
met het concept vastgesteld

13866- Werkgeverschap
2021
gedragswetenschapper
en GZ-psycholoog bij de
GR Peelgemeenten

1. Het werkgeverschap van de
gedragsdeskundige en GZ- psycholoog
eerstelijns per 1 april 2021 te beleggen
bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Peelgemeenten op basis van de
bestaande samenwerkingsovereenkomst
met addendum (bijlage 1);
2. De daarmee voor Laarbeek gepaard
gaande kosten dekken uit het reeds
beschikbare budget voor de huidige
gedragsdeskundige en GZ-psycholoog;
3. De gemeenteraad informeren via de
bijgevoegde RIB.

Op 1 januari 2020 zijn de gezins- en jongerencoaches
van het sociaal team, samen met die van Asten en
Someren in dienst gekomen van de GR
Peelgemeenten. Destijds is ook afgesproken dat deze
samenwerking nog een uitbreiding zou gaan krijgen
door de vorming van een expertpool. Daarvoor is de
tijd nu aangebroken. Het werkgeverschap van de
Gedragsdeskundige en GZ Psycholoog eerstelijns
wordt per 1 april belegd bij de Gemeenschappelijke
Regeling (GR) Peelgemeenten. De
gedragsdeskundigen van Asten en Someren
bewandelen hetzelfde pad.

10949- Vaststellen
2021
uitvoeringsagenda
klimaatadaptatie 2021

Kennisnemen van projecten Laarbeek in
regionale uitvoeringsagenda
klimaatadaptatie 2021.

Het college heeft de projecten vastgesteld die de
gemeente Laarbeek zal inbrengen in de regionale
uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2021.
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Onderwerp
Verlengen Groene Zone

Beslissing

Toelichting op besluit

Het college besluit om:
1. In te stemmen met continuering van het
zonnepanelenproject De Groene Zone tot
1 april 2022 of tot het gereserveerde
budget volledig is benut.
2. Het tijdvak als bedoeld in artikel 4 van
de Verordening zonnepanelenproject
gemeente Laarbeek 2020 vast te stellen
van 1 april 2021 tot 1 april 2022.
3. Een raadsvoorstel maken en dit voorstel
direct naar de eerstvolgende
raadsvergadering geleiden.

Middels dit voorstel wordt het college geadviseerd om
het zonnepanelenproject De Groene Zone te verlengen
met een jaar of tot het gereserveerde budget volledig
is benut. Het project is tot nu succesvol geweest en er
komen, anders dan in de opstartfase, nog maar weinig
klachten binnen. Laarbeek heeft nog budget voor
ongeveer 20 nieuwe installaties. Daarnaast heeft de
serviceprovider aangegeven een nieuw marktconform
aanbod te doen voor de installaties die worden
gerealiseerd van het resterende budget.

13148- Schriftelijke vragen ex
Besloten wordt in te stemmen met
2021
art 37 RvO PNL over
bijgaande conceptbrief.
Woningbouw Michaëlplein
Beek en Donk

De PNL fractie heeft vragen gesteld over de mogelijke
ontwikkelingen op twee woningbouwlocaties te weten
het Michaëlplein en de Beekse Akkers te beek en
Donk. De beantwoording vindt op de gebruikelijke
wijze plaats via bijgaande conceptbrief.

28618- Groot onderhoud
2020
woonwagenlocatie
Havenweg Aarle-Rixtel

Het advies is begin dit jaar het groot onderhoud aan
de woonwagenlocatie onderhands aan te besteden. De
uitvoering van de werkzaamheden worden ingepland
in het voorjaar van 2021.

1. Ingestemd wordt met het gefaseerd
aanbesteden en uitvoeren in 2021 van
groot onderhoud aan woonwagenlocatie
Havenweg Aarle-Rixtel.
2. Ingestemd wordt met de start van
besprekingen tussen de gemeente
Laarbeek, Nijbod en de Wocom met als
onderwerp een andere taakverdeling
over het beheer van de locatie.
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11383- Grondaankoop WVG
2021

Het college besluit
1. Af te zien van het eerste recht van koop
op het kadastrale perceel Lieshout
LHT00M7 die wordt aangeboden in
verband met een aanvraag voor het
realiseren van een zonnepark.
2. In te stemmen met de inhoud van de
antwoordbrief.
3. De commissie AZ in de eerstvolgende
vergadering mondeling te informeren
over dit besluit.

In de zomer van 2020 heeft een inwoner geïnformeerd
naar mogelijke verkoop van een deel van zijn perceel
onder de WVG. Het doel van de verkoop is het
realiseren van een zonnepark. Het college heeft
onvoldoende concrete plannen op dit perceel om over
te gaan tot aankoop en ziet daarom af van het eerste
recht van koop.

43037
-2020

Besloten wordt om de last onder dwangsom
voor het aanwezig hebben van teveel m2
aan bijgebouwen aan de Karstraat in Beek
en Donk in te vorderen. Er wordt een
besluit tot invordering verzonden.

Een boerderij aan de Karstraat in Beek en Donk is
gesplitst in twee woningen. Een voorwaarde om
hieraan mee te werken was dat de overtollige
bedrijfsbebouwing wordt teruggebracht naar 100 m2
per perceel. Dit is niet gebeurd, waardoor een last
onder dwangsom is opgelegd. Er zijn dwangsommen
verbeurd voor het aanwezig hebben van teveel m2
aan bijgebouwen aan de Karstraat in Beek en Donk.
Deze worden ingevorderd.

Invorderingsbesluit
Karstraat Beek en Donk
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54272021

Quarantaine kosten
medewerkers Tot uw
Dienst

Besluiten om:
1. Tot uw dienst niet te compenseren voor
de quarantaine kosten die te maken
hebben met het coronavirus
2. Bijgaande brief als reactie op het
compensatieverzoek te versturen

Op 25 januari jl. heeft Tot uw Dienst een
compensatieverzoek ingediend. Zorgaanbieders in het
kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) hebben een overeenkomst met de GR
Peelgemeenten. Daarom loopt compensatie ook via
de GR Peelgemeenten. Er wordt daarom lokaal geen
compensatie verstrekt.

70152021

Inkoopplan 2021

1. Het inkoopplan 2021 BIZOB is
vastgesteld
2. Bij de Kadernota 2022 wordt een
aanvraag gedaan om de
inkoopcapaciteit BIZOB uit te breiden
met structureel 0,5 dag

Het inkoopplan 2021, waarin alle inkooptrajecten die
door Bureau Inkoop en Aanbesteding ZuidoostBrabant worden begeleid zijn opgenomen, is
vastgesteld.

11331
-2021

Machtiging
subsidieaanvragen
Regeling Verwijdering
Calamiteuze Stoffen

Het college besluit de Omgevingsdienst
Zuid-Oost Brabant middels het bijgaande
machtigingsformulier te machtigen voor het
aanvragen van subsidies onder de Regeling
Verwijdering Calamiteuze Stoffen (RVCS)
voor de periode van 2021 t/m 2024.

De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)
voert voor de gemeente Laarbeek taken uit voor het
verwijderen van calamiteuze stoffen, met name
dumping van synthetisch drugsafval en vraagt
hiervoor subsidie aan bij de provincie. De gemeente
geeft een machtiging aan de ODZOB voor het
uitvoeren van deze taken en het aanvragen van de
subsidies voor de periode 2021-2024.
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12173
-2021

Evaluatie Uniform Hulp
Instemmen met verlenging van de pilot
Aanbod bij echtscheiding uniform hulpaanbod bij echtscheiding van
de rechtbank Oost-Brabant tot na de
landelijke evaluatie in 2022.

In juli 2019 startte de pilot Uniform hulpaanbod bij
scheidingen van de Rechtbank. De pilot is eind 2019
verlengd voor de looptijd tot en met 2020. De
Rechtbank stelt nu voor de pilot te verlengen tot na
de landelijke evaluatie in 2022.

12432
-2021

Afwegingskader
landschap de peel

1. Het Afwegingskader Landschap Peel
vast te stellen en te hanteren als
hulpmiddel bij de lokale ruimtelijke
afweging, intergemeentelijke
afstemming van ruimtelijke
ontwikkelingen;
2. Het Afwegingskader te betrekken bij het
opstellen en/of wijzigen van de
gemeentelijke omgevingsvisie;
3. De gemeenteraad middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief hierover te
informeren

Om het landschap voldoende mee te kunnen nemen
in een integrale afweging over de verschillende
opgaven is de afgelopen maanden het ruimtelijk
afwegingskader landschap voor de Peel opgesteld in
opdracht van de zes peelgemeenten en Waterschap
Aa en Maas. Het college wordt gevraagd het
afwegingskader vast te stellen en te gebruiken als
hulpmiddel bij de lokale ruimtelijke afwegingen,
intergemeentelijke afstemming van ruimtelijke
ontwikkelingen en te betrekken bij het opstellen en/of
wijzigen van de gemeentelijke omgevingsvisie.

12669
-2021

Wijzigen bestemming
van bedrijfswoning naar
burgerwoning
Brakenstraat 3 in Beek
en Donk

1. Kennis te nemen van de aangeleverde
ruimtelijke onderbouwing;
2. Met initiatiefnemer de nodige
overeenkomsten sluiten (anterieure- en
planschadeovereenkomst);

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor het
wijzigen van de bedrijfsbestemming van het perceel
Brakenstraat naar Wonen. Uit de aangeleverde
ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende
onderzoeken blijken er geen belemmeringen te zijn
om hier aan mee te werken. Hiervoor is een partiële
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.
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12822
-2021

Raadsinformatiebrief
afwegingskader
woningsplitsing en
transformatie

1. Het college stemt in om de planning
voor het Afwegingskader
woningsplitsing en transformatie met
één raadsvergadering uit te stellen naar
24 juni 2021;
2. Het college stelt de inhoud van de
concept raadsinformatiebrief over de
wijziging van de planning van het
concept Afwegingskader woningsplitsing
en transformatie vast en stuurt deze ter
kennisname aan de gemeenteraad;
3. Het college stemt in om bijgesloten
concept brief te sturen aan degene die
een zienswijze hebben

De gemeenteraad ontvangt nadere informatie over
het besluitvormingsproces omtrent het
Afwegingskader woningsplitsing en transformatie.

13177
-2021

Herontwikkeling Duin
Lieshout (vervolg)

Kennis te nemen van de aangeleverde
ruimtelijke onderbouwing en met
initiatiefnemer de nodige overeenkomsten
sluiten.

Initiatiefnemer doet mee aan de saneringsregeling
varkenshouderijen en wil na sloop van de daarvoor
benodigde varkensstallen ter plaatse als burger gaan
wonen met daarbij kleinschalige agrarische
activiteiten. Daarvoor dient de agrarische
bestemming gewijzigd te worden naar een
woonbestemming. Het vigerende bestemmingsplan
Buitengebied dient hiervoor te worden herzien.
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13258
-2021

Intrekken
Uitvoeringsbesluit
digitale vervanging
analoge
archiefbescheiden
gemeente Laarbeek

1. Het Uitvoeringsbesluit digitale
vervanging analoge archiefbescheiden
gemeente Laarbeek met terugwerkende
kracht tot 23 juni 2015 intrekken;
2. Het Uitvoeringsbesluit digitale
vervanging analoge archiefbescheiden
2015 gemeente Laarbeek met
terugwerkende kracht tot 23 juni 2015
intrekken.

In 2015 is het `Uitvoeringsbesluit digitale vervanging
analoge archiefbescheiden gemeente Laarbeek’
genomen. In 2018 is dit besluit aangepast aan de
nieuwe leverancier en geactualiseerd tot het ‘Besluit
tot vervanging van archiefbescheiden
bouwvergunningen gemeente Laarbeek tot en met
1996’. Het besluit uit 2015 is nooit ingetrokken. Op
overheid.nl is het besluit onder twee titels
gepubliceerd.

30582021

Principeverzoek voor het
bouwen van een carport
locatie Het Laar, AarleRixtel

Aan het verzoek medewerking verlenen
middels toepassing van artikel 4, eerste lid
van de kruimelgevallenregeling nadat door
betrokkene een planschadeovereenkomst is
getekend.

Betrokkene heeft een plan ingediend voor het bouwen
van een carport. Deze carport zal deels buiten de
woonbestemming worden gerealiseerd. Er is
aanleiding om met de kruimelregeling hieraan mee te
werken.

Overleg AB VRBZO d.d.
7 april 2021
Mailbericht VNONCW
Brabant Zeeland inz.
stijging OZB voor
bedrijfspanden ruim
hoger dan de inflatie

Burgemeester neemt deel.
Voor kennisgeving aangenomen.
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