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Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststellen besluitenlijst d.d.
Collegevergadering
13 april 2021

De besluitenlijst wordt in
overeenstemming met het concept
vastgesteld

167222021

Jaarverslag Veiligheid,
Toezicht en Handhaving VTH
2020

1. Het Jaarverslag VTH 2020 vast te
stellen;
2. Het Jaarverslag VTH 2020 ter
kennisname te zenden aan de
gemeenteraad en de provincie NoordBrabant;

De gemeente werkt voor de taken op het gebied
van vergunningverlening, toezicht en handhaving
programmatisch. Dat betekent dat we ieder jaar
een programma opstellen waarin we aangeven
welke doelen we willen bereiken en welke inzet we
daarvoor gaan plegen. Met de uitvoering van deze
taken beogen we bij te dragen aan het verhogen
van de veiligheid en de leefbaarheid in de fysieke
leefomgeving. In het jaarverslag geven we aan
wat we hebben gedaan en wat we hiermee hebben
bereikt en of dit overeenkomt met de plannen.

123822021

Waterbeheerplan 2021

1. Ingestemd wordt met het
waterbeheerplan 2021.
2. Een onderhoudsvoorziening
waterbeheerplan in te stellen om
financiële pieken in de exploitatie te
voorkomen.

Om verdroging en vernatting te voorkomen is een
waterbeheerplan noodzakelijk voor het optimaal
functioneren van de waterelementen. Uit de
inventarisatie zijn alle grote waterelementen
opgenomen in een meerjarig onderhoudsplan. In
dit plan staat dat al het achterstallig onderhoud
binnen 10 jaar in de gemeente Laarbeek wordt
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3. De kapitaallasten van € 175.000 die
ingelopen. Evenals een upgrading van het
vrij vallen vanuit het krediet baggeren watersysteem de groene long.
en uitdiepen om te zetten in een
structurele dotatie van € 19.250 ten
behoeve van de
onderhoudsvoorziening
waterbeheerplan.
4. Een krediet van € 339.000
beschikbaar te stellen voor de
herinrichting van de groene long en dit
dekken uit de bestemmingsreserve
incidenteel beleid.
5. Een eenmalige dotatie in de
voorziening waterbeheerplan zijnde €
286.000,- te dekken uit de
bestemmingsreserve incidenteel beleid
ten behoeve van het achterstallig
onderhoud van de groene long.
6. De knelpunten van de bermsloten in
het buitengebied te inventariseren en
het benodigde bedrag van € 25.000 te
dekken uit de bestemmingsreserve
incidenteel beleid.
7. In 2021 een incidentele dotatie van €
3.000 en vanaf 2022 een structurele
dotatie van € 25.000 beschikbaar
stellen voor het groot onderhoud
(baggeren).
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8. De incidentele dotatie verwerken in 2e
tussenrapportage van 2021 en de
structurele dotatie vanaf 2022
verwerken in de kadernota van 2022.
162992021

Informatieverzoek bouwen
Torenakkerweg Aarle-Rixtel

Aan de eigenaar wordt doorgegeven dat
De eigenaar van een perceel in Aarle-Rixtel heeft
het bestemmingsplan geen bedrijfswoning gevraagd of een bedrijfswoning op het perceel
toestaat.
inmiddels 800 m3 mag bedragen in plaats van 500
m3 zoals was opgenomen in het bestemmingsplan
van 1971. In het huidige bestemmingsplan is
echter helemaal geen bedrijfswoning meer
toegestaan op het perceel. Ook niet met de oude
bouwvergunning. De eigenaar wordt hierover
geïnformeerd.

400552019

Principeverzoek Paviljoen Het 1. Het college besluit tot het aangaan
Gulden Land Aarle-Rixtel ( Kop
van de intentieovereenkomst ‘De
van Aarle )
Gulden Strip in ’t Gulden land’ ten
behoeve van een haalbaarheidsstudie
voor een horeca- en recreatieve
ontwikkeling in de noordelijkste punt
van ‘t Gulden land.
2. Het college verzoekt de burgemeester
om namens het college de
intentieovereenkomst te tekenen.
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Het college stemt in met de intentieovereenkomst
‘De Gulden Strip in ’t Gulden land’ ten behoeve
van een haalbaarheidsstudie voor een horeca- en
recreatieve ontwikkeling in de noordelijkste punt
van ‘t Gulden land.
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Verkoop bouwkavel, Lange
Vonder Beek en Donk,
bedrijventerrein Bemmer IV

Overgaan tot de verkoop van een
bouwkavel aan de, in het bijgevoegde
overzicht, genoemde koper.

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

169172021

Sluiting pand De Tamboerijn
Beek en Donk i.h.k.v.
Opiumwet

Voornemen om te gelasten dat de woning
aan De Tamboerijn in Beek en Donk voor
de duur van drie maanden gesloten wordt
en wel van 10 mei 2021 tot en met 10
augustus 2021.

In een woning in Laarbeek is een hennepkwekerij
aangetroffen. Op grond van artikel 13b van de
Opiumwet wordt de woning voor de duur van drie
maanden gesloten.

126942021

Beleidsregels
schuldhulpverlening

1. Vaststelling van de beleidsregel
schuldhulpverlening gemeente
Laarbeek 2021 (Beleidsregel
schuldhulpverlening gemeente
Laarbeek 2021);
2. Intrekking van de beleidsregel
schulddienstverlening Peel 6.1 20152018;
3. Het besluit als vermeld onder 1 op de
gebruikelijke wijze bekend maken en
in werking te laten treden op 1 mei
2021.

De huidige uitvoeringsregels schuldhulpverlening
sluiten niet meer aan bij de nieuwe Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en het
regionale beleidsplan schuldhulpverlening
Peelgemeenten 2019 t/m 2022. Hiertoe dient de
betreffende beleidsregel te worden vervangen.
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Onderwerp
Verkeersbesluit ten behoeve
van oplaadpaal de Bikkel in
Mariahout

Beslissing
Instemmen met het voornemen tot het
aanwijzen van een parkeerplaats voor
het opladen van elektrische voertuigen
op de Bikkel in Mariahout.

5

Toelichting op besluit
Om het elektrisch rijden te stimuleren wordt
voorgesteld om medewerking te verlenen aan het
verzoek voor een laadpaal aan de Bikkel in
Mariahout.

