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Toelichting op besluit

Vaststellen besluitenlijst
d.d. Collegevergadering
20 april 2021

De besluitenlijst wordt in overeenstemming
met het concept vastgesteld

162132021

Tijdelijk uitbreiding
gezins- en
jongerencoaches

De formatie Gezins- en Jongerencoaches
tijdelijk uitbreiden voor de periode 1-5-2021
t/m 31-12-2021.

Vanwege de coronamaatregelen is er een toenemende
werkdruk bij de Gezins- en Jongerencoaches. Daarom
is het voorstel de formatie tijdelijk uit te breiden met
32-36 uur gedurende de periode 1-5-2021 t/m 31-122021.

166562021

Collegebesluit en
raadsinformatiebrief
Regionaal afsprakenkader
arbeidsmigranten

Instemmen met het concept Regionale
Afsprakenkader Arbeidsmigranten en de
gemeenteraad met bijgevoegde
raadsinformatiebrief informeren over het
concept regionale kader. Met dit
afsprakenkader spreken we als regio uit welke
verantwoordelijkheid we willen nemen ten
aanzien van arbeidsmigratie, welke
randvoorwaarden wij stellen en op welke wijze

De zes gemeenten in regio De Peel hebben een
gezamenlijk afsprakenkader arbeidsmigranten
opgesteld. Deze afgestemde aanpak moet bijdragen
aan o.a. het realiseren van voldoende en goede
huisvesting van arbeidsmigranten. De komende
periode worden de colleges van de zes Peelgemeenten gevraagd om in te stemmen met het
concept ‘Afsprakenkader arbeidsmigranten De Peel’
(zie bijlage) als context voor en evt. als aanvulling op
het lokale beleid.
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wij gezamenlijk willen optrekken met onze
partners.

171552021

Vervangen brug Stapweg •
(Voorbereidingskrediet)

•

181862021

Er wordt een bedrag van € 25.000
beschikbaar gesteld ten behoeve van het
opstellen van een onderbouwde
kostenraming én een document voor de
aanbesteding van het vervangen van de
brug aan de Stapweg in Beek en Donk.
In het najaar van 2021 zal aan de
gemeenteraad een kredietaanvraag
worden voorgelegd ten behoeve van de
daadwerkelijke vervanging van de brug.

1e tussenrapportage 2021 De 1e tussenrapportage 2021 wordt met
bijbehorend raadsvoorstel ter vaststelling aan
de raad voorgelegd.
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In de bijlage een raadsinformatiebrief waarin de
gemeenteraad wordt geïnformeerd over het regionale
kader.
Op korte termijn moet de brug aan de Stapweg in
Beek en Donk worden vervangen. Het college heeft
budget beschikbaar gesteld voor het ontwerpen van
de nieuwe brug en alle onderzoeken die daarbij
horen. In het najaar zal bij de gemeenteraad een
krediet worden aangevraagd om de brug ook
werkelijk te mogen vervangen.

De tussenrapportage vormt een belangrijk document
in de Planning en Controlcyclus van de gemeente
Laarbeek. Het hoofddoel van tussenrapportages is om
actueel inzicht te geven in de stand van zaken met
betrekking tot de uitvoering van de lopende
begroting. De 1e tussenrapportage, die het eerste
kwartaal betreft, is een afwijkingenrapportage.
De 2e rapportage over de eerste drie kwartalen geeft
een totaalbeeld van de stand van zaken.
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102902021

Coronabetalingen maart
2021

Er wordt ingestemd met de in dit advies
opgenomen corona-gerelateerde betalingen.

176012021

Verzoek afwijken
bestemmingsplan voor
het realiseren van 10
appartementen in een
pand aan de Heuvel in
Lieshout.

Aan het verzoek medewerking verlenen
Betrokkene heeft een plan ingediend voor het
middels toepassing van artikel 4, lid 1 en lid 9 realiseren van 10 appartementen in het oude
van de kruimelgevallenregeling nadat door
gemeentehuis aan de Heuvel in Lieshout. Er is
betrokkene een planschadeovereenkomst is
aanleiding om met de kruimelregeling hieraan mee te
getekend.
werken.

167732021

Samenwerking Stichting
ORO en milieustraat

Het college verleent Stichting ORO onder
voorwaarden toegang tot de milieustraat
voor het inleveren van het afval van hun
recycling-activiteiten.

Stichting ORO demonteert defecte elektrische
apparaten, zodat deze beter gerecycled kunnen
worden. Daarbij ontstaat hard plastic afval. Vanwege
de grote maatschappelijke meerwaarde van de
dagbesteding en de grote meerwaarde voor circulaire
economie door het scheiden van grondstoffen, geeft
de gemeente Stichting ORO toegang tot de
milieustraat voor het afvoeren van dit afval.

170212021

Uitbreiden
sportaccommodatie
sportpark Mariahout

Aan het verzoek medewerking verlenen
middels toepassing van artikel 4, eerste lid
van de kruimelgevallenregeling.

Na overleg met betrokken partijen is besloten om de
sportaccommodatie op het sportpark de Heibunders
in Mariahout uit te breiden met 2 kleedruimtes en
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In dit advies zijn corona-gerelateerde betalingen
opgenomen.
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een bestuurskamer. De hiervoor benodigde
omgevingsvergunning kan met toepassing van de
kruimelregeling worden verleend.

175542021

Principeverzoek Lagedijk
Beek en Donk

Besloten wordt in te stemmen met de
aanduiding van een agrarische bedrijfswoning
aan de Lagedijk, Beek en Donk, als
plattelandswoning, onder de in dit advies
gestelde randvoorwaarden en dit ter kennis
te brengen van de aanvrager.

Op basis van het besluit van 20 maart 2018 is op 12
juni 2019 een verzoek ingediend om een agrarische
bedrijfswoning aan Lagedijk, Beek en Donk aan te
wijzen als plattelandswoning. Het verzoek gaat
daarbij uit van de uitoefening van een
vleesvarkensbedrijf in combinatie met de bouw van
een nieuwe bedrijfsruimte van 800 m2, het afstoten
van de zeugentak, de sloop van 1.580 m2 aan
bestaande bedrijfsruimte en het gebruik van de
resterende bedrijfsruimte voor stalling en opslag als
nevenactiviteit. Dit alles resulteert in een forse
milieuwinst voor de omgeving door de vermindering
van geur, fijnstof en ammoniak. Aan de hand van dit
gegeven en het stellen van een aantal
randvoorwaarden komt het verzoek voor inwilliging
in aanmerking.

182242021

Aanbesteding
leerlingenvervoer
schooljaar 2021- 2022
en verder.

Instemmen met de bijgevoegde
raadsinformatiebrief en deze aan de
gemeenteraad te zenden.

De leden van de gemeenteraad worden geïnformeerd
over de uitkomst van de aanbesteding
leerlingenvervoer.
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Uitnodiging online event
regioproject Drugs op 17
mei 2021
Vergaderstuken AB GGD
28 april 2021

Wethouder Briels meldt zich aan.

n.v.t.

Overleg DB ZVHBZO d.d.
29 april 2021

Burgemeester heeft deelgenomen aan dit
online overleg.

n.v.t.

Vergaderstukken AB
Blink 28 april 2021

Wethouder Briels heeft deelgenomen aan
deze online vergadering.

n.v.t.

Provinciaal plan NoordBrabant Uitvoerings
agenda Flexiblisering
Asielketen

Voorwaarschuwing, dit gaat eraan komen. Een tijd
terug hiervoor een aantal lokaties in beeld gebracht.

n.v.t.

Uitnodiging Masterclass
metropoolregio: regio als
samenhangend geheel
21 mei as.

Burgemeester en gemeenstesecretaris schrijven zich
hiervoor in.

n.v.t.

Uitnodiging afscheid Jan
Brenninkmeijer

Ter kennisgeving aangenomen.

n.v.t.
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Wethouder Briels heeft deelgenomen aan
deze online vergadering.
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