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Vaststellen besluitenlijst
d.d. Collegevergadering
6 april 2021

De besluitenlijst wordt in
overeenstemming met het concept
vastgesteld

Het voornemen tot het
aanwijzen van diverse
parkeerplaatsen voor het
opladen van elektrische
voertuigen op diverse
locaties zoals genoemd in
het bijgevoegde conceptverkeersbesluit.

Instemmen met het voornemen tot het
aanwijzen van diverse parkeerplaatsen
voor het opladen van elektrische
voertuigen op diverse locaties zoals
genoemd in het bijgevoegde conceptverkeersbesluit.

Om het elektrisch rijden te stimuleren wordt
voorgesteld om in te stemmen met het voornemen tot
het aanwijzen van diverse parkeerplaatsen voor het
opladen van elektrische voertuigen op diverse locaties
zoals genoemd in het bijgevoegde conceptverkeersbesluit.

1. Kennisnemen van de ontwerpbegroting
2022 van de GR Peelgemeenten en
deze doorgeleiden naar de
gemeenteraad.
2. De conceptzienswijze ter vaststelling
voorleggen aan de gemeenteraad.

Jaarlijks legt de gemeenschappelijke regeling (GR)
Peelgemeenten haar ontwerpbegroting voor aan de
deelnemende gemeenteraden. Uit deze
ontwerpbegroting kan opgemaakt worden wat de
financiële en beleidsmatige ontwikkelingen zijn voor
deelname aan deze GR voor het jaar 2022. De
gemeenteraad krijgt vervolgens de mogelijkheid om
naar aanleiding van deze ontwerpbegroting een
zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden
aan het dagelijks bestuur hun zienswijze hebben

12788- Ontwerpbegroting 2022
2021
Peelgemeenten.
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kenbaar gemaakt, wordt de ontwerpbegroting door het
algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve
begroting.

13543- Zienswijze GR Blink 2021
2021

1. Kennis te nemen van de
conceptbegroting van de GR Blink;
2. De concept zienswijze ter vaststelling
voor te leggen aan de gemeenteraad.

Jaarlijks legt GR Blink haar conceptbegroting voor aan de
deelnemende raden. Uit deze conceptbegroting kan
worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn
door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar
2022. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar
aanleiding van deze conceptbegroting een zienswijze in
te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het
Dagelijks Bestuur haar zienswijzen hebben kenbaar
gemaakt wordt de conceptbegroting door het Algemeen
bestuur vastgesteld in een definitieve begroting.

13556- Zienswijze RES 1.0
2021

1. Kennis te nemen van de concept RES
1.0;
2. De zienswijze op de RES 1.0, bestaand
uit een gezamenlijke zienswijze van de
Peelgemeenten, een aanvullende
zienswijze voor Laarbeek en een
aanbiedingsbrief, ter vaststelling voor
te leggen aan de gemeenteraad na
advies van de commissie Algemene
Zaken.

De raad wordt gevraagd om een zienswijze te geven op
de concept RES 1.0 van de Metropoolregio Eindhoven. De
Peelgemeenten Someren, Asten, Deurne, Gemert-Bakel,
Laarbeek en Helmond hebben gezamenlijk een
zienswijze opgesteld. Deze wordt aangevuld met een
Laarbeeks standpunt over onder andere de mogelijke
zoekgebieden voor grootschalige opwek op ons
grondgebied. De zienswijzen van alle MRE-gemeenten
worden gebundeld en bij de RES 1.0 aangeboden aan het
Rijk.
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1. Kennisnemen van de conceptbegroting
van de GR MRE en deze doorgeleiden
naar de gemeenteraad.
2. Concept zienswijze ter vaststelling
voorleggen aan de gemeenteraad.

Jaarlijks legt de GR Metropoolregio Eindhoven haar
conceptbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit
deze concept begroting kan worden opgemaakt wat de
financiële consequenties zijn door deelname van
Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2022. De raad
krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding
van deze concept begroting een zienswijze in te dienen.
Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks
Bestuur haar zienswijzen hebben kenbaar gemaakt
wordt de concept begroting door het Algemeen bestuur
vastgesteld in een definitieve begroting. Voorgesteld
wordt om nu geen inhoudelijke reactie te geven maar
dat te doen na ontvangst van de definitieve begroting in
het najaar van 2021.

15017- GR BSOB: Jaarrekening
1. Kennisnemen van de Jaarstukken
2021
2020, 1e
2020, 1e Begrotingswijziging 2021,
begrotingswijziging 2021,
Kadernota 2022 en Ontwerpbegroting
en Ontwerpbegroting 2022
2022 van de BSOB en deze
doorgeleiden naar de gemeenteraad.
2. Concept zienswijze op de 1e
begrotingswijziging 2021 en
Ontwerpbegroting 2022 ter vaststelling
voorleggen aan de gemeenteraad.

De Jaarstukken 2020 (ter informatie), 1e
Begrotingswijziging 2021, Kadernota 2022 (ter
informatie) en de Ontwerpbegroting 2022 worden bij de
raad aangeboden. De raad heeft ten aanzien van de 1e
Begrotingswijziging 2021 en de Ontwerpbegroting 2022
de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Nadat
alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar
zienswijzen kenbaar hebben gemaakt worden de 1e
begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022
door het Algemeen Bestuur vastgesteld in een
definitieve begrotingswijziging en begroting.

15257- Concept Begroting 2022
2021
Metropoolregio Eindhoven
(zienswijze)
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13928- Concept begroting GR
2021
VRBZO 2022

Kennisnemen van de ontwerpbegroting
2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en
geen zienswijze af te geven, en deze ter
vaststelling voor te leggen aan de raad.

Jaarlijks legt de GR VRBZO haar conceptbegroting voor
aan de deelnemende raden. Uit deze concept begroting
kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties
zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het
jaar 2022. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid
om naar aanleiding van deze concept begroting een
zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden
aan het Dagelijks Bestuur zijn zienswijzen hebben
kenbaar gemaakt wordt de concept begroting door het
Algemeen Bestuur vastgesteld in een definitieve
begroting.

14668- Project Kerkakkers, blok 2
2021

1. Geeft voorrang aan de invulling van
blok 2 met 1 of meerdere CPOinitiatieven.
2. Geeft tot 1 oktober 2021 de ruimte
aan te vormen CPO-groep of -groepen
om te komen met een bij de
stedenbouwkundige opzet passend
CPO-initiatief in dit blok.
3. Uitgaande dat er tenminste 1 CPOinitiatief komt, en er in blok 2 op 1
oktober 2021 nog ruimte blijken te zijn
voor andere woningen, met een
passende verkaveling deze kavel(s) als
vrije sector verkoop aanbieden
conform het gemeentelijk beleid.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan
Kerkakkers is dit gebied opgedeeld in drie blokken.
Ieder blok krijgt een eigen stedenbouwkundig beeld en
woonkarakter.
In september en oktober 2020 is gestart met
informatiebijeenkomsten over blok 2. Daarbij is ingezet
op de mogelijkheid van CPO-ontwikkeling (Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap).
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Het college geeft prioriteit aan de vorming van een
CPO-initiatief dat plek kan krijgen in blok 2. Wel is het
van belang, dat dit initiatief en de invulling van blok 2
binnen overzienbare tijd tot stand komt. Hiervoor wil
het college dit/deze initiatief/initiatieven gelegenheid
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4. Parallel aan blok 2 ook de blokken 1 en geven tot uiterlijk eind 2021. De realisatie en
3 opstarten, volgens de hieronder
oplevering is gepland uiterlijk in 2023.
beschreven stedenbouwkundige
omschrijving.
Parallel aan de ontwikkeling van blok 2 worden ook de
blokken 1 en 3 ontwikkelt. Hierdoor wordt het mogelijk
het groene gebied tussen de drie woonblokken en de
maatschappelijke voorzieningen direct integraal mee te
nemen. Om zo zowel voor de drie woonblokken als voor
het overige gebruik een optimale groene ontwikkeling
mogelijk te maken.
94992021

Begroting ODZOB 2022 en
meerjarenraming 20232025

1. Kennisnemen van de ontwerpbegroting
2022 en meerjarenraming 2023-2025
van de GR Omgevingsdienst ZuidoostBrabant en deze doorgeleiden naar de
gemeenteraad.
2. Concept van een positieve zienswijze
ter vaststelling voorleggen aan de
gemeenteraad.
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Jaarlijks legt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
haar conceptbegroting voor aan de deelnemende raden.
Uit deze conceptbegroting kan worden opgemaakt wat
de financiële consequenties zijn door deelname van
Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2022. De raad
krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding
van deze concept begroting een zienswijze in te dienen.
Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks
Bestuur hun zienswijzen hebben kenbaar gemaakt
wordt de conceptbegroting door het Algemeen Bestuur
vastgesteld in een definitieve begroting. De
conceptbegroting en meerjarenplanning is sluitend.
Geadviseerd wordt om voor deze concept begroting en
meerjarenraming een positieve zienswijze af te geven.
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10404- Openbaarmaking van
2020
eerder genomen besluit in
collegevergadering van 23
maart 2021
Handhaving aanplant op
bolle akker en kappen van
bomen aan de Kasteelweg
in Aarle-Rixtel

12264
-2021

Concept
programmabegroting
2022 GR GGD BrabantZuidoost
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1. Besloten wordt om een
vooraankondiging van een last onder
dwangsom te sturen naar de eigenaar
en gebruiker van de Kasteelweg in
Aarle-Rixtel.
2. Besloten is verder dat strafrecht altijd
wordt toegepast bij illegale kap van
bomen.

De bolle akker is aangeplant en er zijn zes bomen
gekapt zonder vergunning. De eigenaren en gebruiker
worden aangeschreven om vergunning aan te vragen
voor het aanplanten. Voor de gekapte bomen wordt een
herplantplicht opgelegd.

1. Kennis te nemen van de
conceptbegroting van de GR GGD
Brabant-Zuidoost.
2. De concept zienswijze ter vaststelling
voorleggen aan de gemeenteraad.

Jaarlijks legt GR GGD Brabant-Zuidoost haar
conceptbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit
deze conceptbegroting kan worden opgemaakt wat de
financiële en beleidsmatige ontwikkelingen zijn door
deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar
2022. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om
naar aanleiding van deze conceptbegroting een
zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden
aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen hebben
kenbaar gemaakt wordt de conceptbegroting door het
Algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve
begroting.
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12565
-2021

Oplaadpaal bij de Zitter

13902
-2021

Convenant WvGGZ
Helmond/Peelland

14329
-2021

Maartbrief gemeentefonds
2021

Beslissing

Toelichting op besluit

1. Afzien van het aanwijzen van een
parkeerplaats voor het opladen van
elektrische voertuigen op de
Malthezer.
2. Instemmen met het voornemen tot
het aanwijzen van een parkeerplaats
voor het opladen van elektrische
voertuigen op de Zitter in AarleRixtel.
1. In te stemmen met de herziene versie
van het Convenant
Gegevensverwerking uitvoering
verkennend onderzoek WvGGZ.
2. De burgemeester te verzoeken de
herziene versie van het convenant
namens het college te ondertekenen.

Om het elektrisch rijden te stimuleren wordt
voorgesteld om medewerking te verlenen aan het
verzoek voor een laadpaal aan de Zitter in Aarle-Rixtel.

Ingestemd wordt met de inhoud van het
4e compensatiepakket coronacrisis
waarbij de raad middels een
raadsinformatiebrief op de hoogte wordt
gebracht.

Door middel van deze maartbrief (geen officiële
circulaire) wordt de gemeente geïnformeerd over het
4e compensatiepakket in verband met de coronacrisis.

Online lancering Maak
Kennis met Land van de
Peel 22-4-2021 13.0013.30 uur

Eind 2019 hebben de eerste partijen het Convenant
Gegevensverwerking uitvoering verkennend onderzoek
Wvggz ondertekend. Onder andere de verschillende
gemeenten uit de Peelregio en de GGZ hebben het
convenant ondertekend. De GGZ kon zich bij nader
inzien niet verenigen met een artikel uit het
convenant. Om deze reden is het convenant aan een
eerste aanpassing toe. Het betreft een beperkte,
administratieve aanpassing.

Collegeleden nemen deel aan deze lancering
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Vergaderstukken DB GGD
14 april 2021.
DB MRE 12 april 2021
Vergaderstukken DB
ODZOB 15-4-2021.
Concept-agenda
commissievergadering
Algemene Zaken 29 april
as.
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Wethouder Briels heeft zich afgemeld.
Burgemeester heeft deelgenomen aan
online overleg.
Wethouder Meulensteen heeft
deelgenomen aan online overleg.
Concept-agenda wordt ter vaststelling
voorgelegd aan het presidium.
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Wethouder Briels neemt deel aan IGA.

