BESLUITENLIJST VAN B&W 1 juni 2021
Aanwezig: F. van der Meijden, J. Briels, T. Meulensteen, M. Slaets-Sonneveldt en J. van de Ven
B&W

Onderwerp
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Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststellen besluitenlijst d.d.
Collegevergadering
26 mei 2021

De besluitenlijst wordt met kleine
aanpassing vastgesteld

Bewonen bijgebouw
Roeklaan Lieshout

De eigenaar en huurder worden
opgedragen het wonen in het
bijgebouw te staken. Als het wonen in
het bijgebouw niet gestaakt wordt is
het college voornemens een last onder
dwangsom op te leggen.

In Lieshout wordt een bijgebouw als
woning gebruikt. Dat is in strijd met de
regels in het Bestemmingsplan. De
eigenaar en huurder worden opgedragen
om het in gebruik geven voor
wonen/bewonen van het bijgebouw te
staken. Als hieraan geen gehoor wordt
gegeven is het college voornemens om
een last onder dwangsom op te leggen.
Voordat hiertoe wordt overgegaan
worden de eigenaar en huurder in de
gelegenheid gesteld om hun zienswijze
kenbaar te maken.

16456- Principeverzoek verhuizing
2021
sportschool naar Vonderweg
Beek en Donk

Het college besluit in principe
medewerking te verlenen aan het
principeverzoek met betrekking tot het
toestaan van een sportschool aan de
Vonderweg in Beek en Donk.

De initiatiefnemer verzoekt om een
sportschool toe te staan aan de
Vonderweg in Beek en Donk. Het
bestemmingsplan biedt de mogelijkheid
bij omgevingsvergunning af te wijken
van de bestemming ‘bedrijventerrein’.
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21144- Eerste wijziging Tijdelijke
2021
Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten (TONK)

Com/raad

Beslissing
Instemmen met de 1e wijziging
beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten TONK 2021
gemeente Laarbeek.
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Toelichting op besluit
In de vergadering van 9 maart 2021
heeft het college de beleidsregels TONK
(Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten) 2021 gemeente Laarbeek
vastgesteld. Dit is een
ondersteuningsmaatregel van de
overheid om huishoudens ondersteuning
te bieden bij het betalen van de
woonkosten (huur- en hypotheeklasten)
vanwege een terugval in hun inkomsten
door corona. De aanvragen lopen echter
achter bij de verwachtingen. Dit is een
landelijk beeld. Daarom heeft minister
Koolmees alsnog opgeroepen voor een
ruimhartige toekenning en extra
aandacht gevraagd voor de TONK. Ook
zijn de beschikbare middelen verdubbeld.
Daarom hebben de gemeenten in de
arbeidsmarktregio Helmond – de Peel de
beleidsregels TONK opnieuw bezien. De
gewijzigde beleidsregels worden ter
instemming aangeboden.
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Bezwaarschrift besluit
invorderen lasten onder
dwangsom Meerven
Mariahout en Beemdkant te
Lieshout

12478
-2021

Openbaarmaking van eerder
genomen besluit (11 mei
2021)
Haalbaarheidsfase Gulden
Energie

Com/raad

RIB

Beslissing

Toelichting op besluit

In overeenstemming met het advies
van de cie. Bezwaarschriften besluit
het college het bezwaarschrift
ongegrond te verklaren. De
invorderingsbeschikking van 10
november 2020, verzonden 30
november 2020 blijft in stand.

Op een besluit tot het invorderen van
verbeurde dwangsommen is bezwaar
ingediend. Het bezwaarschrift is
behandeld en geadviseerd door de cie.
Bezwaarschriften. In overeenstemming
met het advies van de cie.
bezwaarschriften heeft het college
besloten het bezwaarschrift ongegrond
te verklaren. Daarmee blijft het besluit
tot het invorderen van verbeurde
dwangsommen in stand.

Het college besluit om:
• In te stemmen met de algemene
visie en uitgangspunten van het
gehele initiatief Gulden Energie.
• Bestuurlijke vertegenwoordiging
van het initiatief te borgen in een
nog op te richten stuurgroep
Gulden Energie - in te stemmen
met de gestelde doelen voor de
haalbaarheidsfase.
• In te stemmen met de geschetste
aanpak omtrent participatie en
communicatie voor de
haalbaarheidsfase.
De bijgevoegde raadsinformatiebrief
aan te bieden aan de gemeenteraad.

Gulden Energie is een initiatief van drie
lokale overheden: gemeente Laarbeek,
gemeente Helmond en het waterschap
Aa en Maas. In 2020 hebben we een
inventariserend vooronderzoek uit laten
voeren naar de mogelijkheid om
duurzame warmte te winnen uit het
afvalwater wat in de RWZI Aarle-Rixtel
wordt verwerkt. De verkenning heeft
aangetoond dat de RWZI Aarle-Rixtel
een kansrijke warmtebron is voor
woningverwarming in zowel de wijk
Eeuwsels in Helmond als het dorp AarleRixtel. Deze verkenning gaat dan ook
over in de haalbaarheidsfase, waar we
verdiepend kijken hoe een collectieve
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Toelichting op besluit
warmteoplossing, met RWZI Aarle-Rixtel
als startmotor, een haalbaar én
gedragen scenario kan zijn voor
duurzame warmte in Aarle-Rixtel en
Helmond-Noord. In dit collegevoorstel,
dat eveneens zal worden voorgelegd
aan het college van Helmond en
Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en
Maas, wordt u gevraagd in te stemmen
met de doelen en kaders van dit
initiatief en de haalbaarheidsfase in het
bijzonder.

Uitnodiging deelname
wereldwijde Orange the
World campagne
Netwerkdag Noord-Brabants
Waterschap 9 september
2021

College neemt hieraan deel.

Voor kennisgeving aangenomen.
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