OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 6 april 2021
Aanwezig: F. van der Meijden, J. Briels, T. Meulensteen, M. Slaets-Sonneveldt, J. van de Ven
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7226-2021

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststellen besluitenlijst
d.d. Collegevergadering
30 maart 2021

De besluitenlijst wordt in overeenstemming
met het concept vastgesteld.

Aanvraag basketbalveld
Floreffeveld Lieshout

Besloten wordt het verzoek niet te honoreren Basketbalclub Lieshout heeft een verzoek
en in te stemmen met bijgaande
ingediend om een basketbalveld te mogen
conceptbrief.
aanleggen op het Floreffeplein in Lieshout.
Door de coronamaatregelen was binnen
sporten voor de club een groot gedeelte van
het seizoen niet mogelijk. Om de jeugd toch
een sportief programma aan te bieden heeft
Basketball Club Lieshout, binnen de corona
richtlijnen, al heel snel trainingen verzorgd op
buitenvelden in Laarbeek. Echter de veldjes
en terreintjes waar ze hun activiteiten hebben
georganiseerd bleken niet echt geschikt om
volwaardige trainingen te kunnen geven.
Vandaaruit is het idee ontstaan om een nieuw
basketbalveld te willen aanleggen op het
Floreffeplein.
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8835-2021

Illegale kap

1. Op drie locaties wordt de eerder
voorgenomen herplantplicht opgelegd.
2. College wil eerst in gesprek alvorens
aangifte wordt gedaan.
3. Het gesprek bepaalt uiteindelijk of er
alsnog aangifte wordt gedaan.

Eerder is een voornemen tot het opleggen
van een herplantplicht opgelegd. Dit omdat
zonder vergunning bomen zijn gekapt die
vermeld staan op de Groene Kaart. Tegen het
voornemen kon een zienswijze kenbaar
worden gemaakt. Nu wordt een definitieve
herplantplicht opgelegd.

5183-2021

Besluitvorming keuze
tussen 2 plannen voor
opwaarderen bushalte bij
Bavaria-rotonde

Instemmen met de verdere uitwerking van
plan 1b.

Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad
een voorbereidingskrediet beschikbaar
gesteld voor de planvorming voor het
opwaarderen van de bushaltes aan de N615
bij de rotonde Bavaria in Lieshout. Voor de
aanleg van de parkeerplaatsen zijn 2 locaties
in beeld gebracht. Van elk plan zijn de vooren nadelen in beeld gebracht.

6006-2021

Verantwoordingstraject
ENSIA 2020

1. De collegeverklaring ENSIA 2020
gemeente Laarbeek vast te stellen;
2. De verantwoordingsrapportages BAG, BGT
en BRO vast te stellen;
3. In te stemmen met de inhoud van de
concept assurance rapportage ENSIA 2020
gemeente Laarbeek;
4. In te stemmen met de inhoud van de RIB
informatiebeveiliging 2020 gemeente

Over 2020 is net zoals voorgaande jaren via
ENSIA verantwoording afgelegd over de
informatiebeveiliging binnen gemeente
Laarbeek. Voor deze verantwoording zijn door
verschillende betrokkenen zelfevaluatie
vragenlijsten ingevuld waarbij zij antwoorden
hebben gegeven op diverse vragen om een
beeld te kunnen vormen van de stand van
zaken rondom informatiebeveiliging. De
zelfevaluatie is ingevuld voor de Digitale
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Laarbeek en deze RIB ter kennisname aan persoonsidentificatie (DigiD), Structuur
de gemeenteraad te zenden.
uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
(SUWI), de Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG), Basisregistratie
Grootschalige Topografie en Basisregistratie
Ondergrond (BRO).
De uitkomsten, conclusies en
verbetermaatregelen voor de BAG, BGT en
BRO zijn opgenomen in
managementrapportages. Deze
managementrapportages moeten na
vaststelling door het college van B&W worden
gedeeld met de toezichthouder.
Hiernaast bestaat het ENSIA traject uit het
afgeven van een collegeverklaring over de
informatiebeveiliging rondom het gebruik van
DigiD en SUWI. De IT-auditor geeft via een
zogenaamde assurancerapportage aan dat de
collegeverklaring door de auditor
gecontroleerd is en dat de inhoud hiervan
juist is. Deze assuranceverklaring kan pas
worden gegeven als de collegeverklaring is
vastgesteld door het college van B&W. Na
deze vaststelling kunnen de collegeverklaring
en assurancerapportage worden gedeeld met
de toezichthouder.
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Schriftelijke vragen ex art
37 RvO fractie PNL over
Zonnepanelen op daken

Het College besluit de memo ‘energietransitie
en netschaarste’ vast te stellen en toe te
zenden naar de raad, ten behoeve van de
vergadering van de commissie AZ van 15
april 2021.

De memo behandelt het probleem van
netschaarste op het elektriciteitsnet in relatie
tot de energietransitie in Laarbeek en gaat
vooral in op de gevolgen van het vergunnen
van zonneparken op land.

14441-2021

Verkoop 2 kavels aan
Gruithof en bedrijfskavel
aan Lange Vonder

Overgaan tot de verkoop van de bouwkavels
aan de, in het bijgevoegde overzicht,
genoemde kopers.

Betreft de verkoop van bouwkavels.
Bouwkavels kunnen pas juridisch geleverd
worden nadat het college van burgemeester
en wethouders daarover een besluit heeft
genomen.

13249-2021

Ingebrekestelling niet
tijdig nemen van een
besluit omtrent Artex

TRC Advocaten te berichten dat vanwege het
kunnen laten nemen van een zorgvuldig
besluit de vaststelling van het
bestemmingsplan nog enige tijd op zich zal
laten wachten, een en ander overeenkomstig
bijgaande conceptbrief.

De vaststelling van het bestemmingsplan
t.b.v. de Artex dient formeel vastgesteld te
worden uiterlijk binnen 12 weken na
inzagetermijn ontwerpbestemmingsplan, i.c.
11 januari 2021. Het betreft hier een termijn
van orde. De termijn is al bijna 3 maanden
verstreken hetgeen aanleiding is geweest om
de ingebrekestelling in te dienen. Om een
zorgvuldig besluit te kunnen laten nemen is
het echter nog niet mogelijk om de
gemeenteraad op korte termijn te laten
besluiten over de vaststelling van het
bestemmingsplan.

8832-2021
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Samenwerking
waterbeheerplan 20222027 van het waterschap
Aa en Maas

•

Aanbesteding
postdiensten 2021 e.v.
inkoopstrategie

Er is ingestemd met de bijgevoegde
“inkoopstrategie aanbesteding postdiensten
2021 e.v.”

Vergaderstukken AB Blink
31 maart jl.
Brief gemeente
Halderberge aan Brabant
Water NV m.b.t. verzoek
dividenduitkering

Wethouder Briels heeft de bijeenkomst
bezocht.
College wil aansluiten en dit verzoek
steunen.

•

Er wordt kennisgenomen van het concept
waterbeheerplan 2022-2027.
De gemeenteraad wordt door middel van
een raadsinformatiebrief geïnformeerd
over het concept waterbeheerplan én
over de inspraakmogelijkheden.
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Waterschap Aa en Maas stelt binnenkort een
nieuw waterbeheerplan vast. Het college is
geïnformeerd over de belangrijkste thema’s
in het conceptplan en over de
inspraakmogelijkheden die binnenkort
worden gepubliceerd op de website van het
waterschap.
De postdiensten worden momenteel al 4 jaar
naar tevredenheid uitgevoerd door Intrapost.
Voorgesteld wordt het contract met
Intrapost met 4 jaar te verlengen.

Reactie namens Laarbeek formuleren
richting Brabant Water waarin we dit
initiatief ondersteunen.

