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De besluitenlijst wordt in overeenstemming
met het concept vastgesteld

15948- Lekerstraat,
2020
gebruik gemeente
grond

Het college besluit tot het legaliseren van
oneigenlijk grondgebruik naast een perceel
aan de Lekerstraat in Beek en Donk door
de grond gedeeltelijk te verkopen en
overtreder te verzoeken om de resterende
strook gemeentegrond te ontruimen.

38214- Principeverzoek
2020
realisering van 6

1. Ter plaatse van het tankstation aan het Initiatiefnemers hebben het college verzocht
Heuvelplein in Beek en Donk in principe om het tankstation aan het Heuvelplein in
1

Naast een woning aan de Lekerstraat in Beek
en Donk is gemeentegrond in gebruik
genomen en een sloot gedempt. Om deze
reden is een handhavingstraject gestart.
Onderdeel van de handhavingsprocedure is
om te beoordelen of legalisatie van de
onrechtmatige situatie mogelijk is. Door de
grond gedeeltelijk te verkopen en gedeeltelijk
te laten ontruimen kan het oneigenlijk
gebruik van gemeentegrond worden
gelegaliseerd.
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mee te werken aan de ontwikkeling van
4 levensloopbestendige woningen;
2. Een woningsplitsing toe te staan van de
bestaande bedrijfswoning van het
tankstation;
3. Voor het totale plan voorwaarden te
stellen zoals opgenomen in Bijlage 2.

Beek en Donk te herbestemmen naar
levensloopbestendige woningen. Het verzoek
gaat over 4 te ontwikkelen woningen ter
plaatse van het tankstation en de
bedrijfswoning te splitsen in 2 woningen. Het
college is geadviseerd om mee te werken
onder opgestelde voorwaarden.

23024- Aanvraag
2021
leerlingenvervoer
2021-2022

1. Met toepassing van artikel 23
Besloten is om met toepassing van artikel 23
leerlingenvervoer per taxi toe te kennen van de verordening Leerlingenvervoer 2014,
2. In te stemmen met bijgevoegde
leerlingenvervoer per aangepast vervoer toe
beschikking
te kennen voor het schooljaar 2021-2022.

22842- Veilig stellen
2021
bodemarchief
percelen 3736 en
3737 AR

De vindplaats, gelegen op een gedeelte
van de percelen, kadastraal bekend als
gemeente Aarle-Rixtel, sectie C, nummers
3736 en 3737, wordt beschermd via het
paraplubestemmingsplan archeologie.
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Uit een archeologisch proefsleuvenonderzoek
is gebleken dat een gedeelte van de percelen,
kadastraal bekend als gemeente Aarle-Rixtel,
sectie C, nummers 3736 en 3737 als
behoudenswaardig beschouwd moet worden.
Het sporenniveau van de vindplaats ligt
tussen de 30 en 40 cm onder het maaiveld.
Op dit moment is het mogelijk om zonder
vergunning tot 40 cm onder het maaiveld
grondbewerkingen uit te voeren. Dit zou
kunnen leiden tot schade aan de vindplaats.
De Stichting Middengebied heeft het college
verzocht om de vindplaats veilig te stellen
door middel van opgraving. Het college heeft
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verschillende mogelijkheden om de vindplaats
veilig te stellen, waaronder opgraving, tegen
elkaar afgewogen. Er is voor gekozen om de
vindplaats veilig te stellen via het
paraplubestemmings-plan archeologie. Er
mogen dan bodemingrepen plaatsvinden tot
30 cm onder het maaiveld in plaats van 40
cm onder het maaiveld. Dit is een
kostenneutrale oplossing, waarbij
bodemingrepen voor reguliere landbouw
mogelijk blijven en de vindplaats vanaf 30 cm
onder het maaiveld beschermd wordt.

26197- Herziening
2021
convenant
dorpsraden

1. Het Convenant Dorpsraden Laarbeek
2021 vast te stellen.
2. Dit convenant ter ondertekening aan te
bieden aan de dorpsraden.
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In 2011 is het huidige convenant met de
dorpsraden (toen nog dorpsfora) gesloten.
Het huidige convenant is aan een actualisatie
toe. De dorpsraden hebben zich ontwikkeld
en ook de samenwerking met de gemeente is
ontwikkeld. Het voorliggend convenant is
geactualiseerd aan de hand van de huidige
werkwijze en eventuele wensen vanuit de
gemeente en de afzonderlijke dorpsraden.
Hiervoor heeft meermaals overleg
plaatsgevonden met de dorpsraden en is
gekomen tot voorliggend Convenant
Dorpsraden Laarbeek 2021.
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2021
ek Artex diverse
omwonenden

34076- Wijziging
2021
beleidsregels
middelentoets

35977- Aanvraag
2021
leerlingenvervoer
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1. Het college is voornemens het verzoek
op handhaving van het overtreden van
maatwerkvoorschrift 11.1.12 van de
geldende omgevingsvergunning van
woningtextiel Artex af te wijzen.
2. Voorafgaand aan het definitieve besluit
wordt een vooraankondiging ’afwijzen
verzoek op handhaving’ gestuurd aan
de gemachtigde van de verzoekers op
handhaving, TRC-advocaten.

Er is een verzoek op handhaving ingediend
wegens strijdig gebruik met/van een
maatwerkvoorschrift van een geldende
omgevingsvergunning te Aarle-Rixtel. Het
college is voornemens het verzoek af te
wijzen. Handhavend optreden voor het
maatwerkvoorschrift is al in gang gezet door
het opleggen van een last onder dwangsom.

1. Vaststellen van de beleidsregels
middelentoets gemeente Laarbeek 2021
per 1 oktober 2021.
2. De gemeenteraad hierover informeren
met bijgaande raadsinformatiebrief.

Een evaluatie van de in 2018 vastgestelde
beleidsregels Middelentoets leidt tot gewenste
aanpassingen in deze beleidsregels. In de
nieuwe beleidsregels wordt ruimhartiger
omgegaan met giften aan
uitkeringsgerechtigden. Giften tot € 1.200,euro per kalenderjaar worden vrijgelaten. Pas
bij de ontvangst van hogere giften (meer dan
€ 1.200,- euro per kalenderjaar) geldt een
meldingsplicht.

Het college stemt niet in met het
toekennen van leerlingenvervoer in deze
situatie.

Besloten is om leerlingenvervoer per
aangepast vervoer niet toe te kennen.
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37572- Herstelbesluit
2021
VVGB zonnepark
Liesvelden

Raad
14-10-2021

1. In te stemmen met het nieuw
ingediende inpassingsplan van aanvraag
zonnepark De Snelle Loop;
AZ 23-9-2021 2. Een definitieve Verklaring van Geen
Bedenkingen voor te leggen aan de
raad, waarin dit nieuwe inpassingsplan
wordt behandeld;
3. De raad op de hoogte te brengen van
het voornemen om een herstelbesluit te
nemen over de aanvraag zonnepark De
Snelle Loop, waarin enkele wijzigingen
in de vergunningsvoorschriften worden
aangebracht.

Voor zonnepark De Snelle Loop heeft de
gemeente een vergunning afgegeven. Hierop
is door een bewoner beroep ingesteld. Naar
aanleiding van dat beroep wordt een nieuw uitgebreider - landschappelijk inpassingsplan
vastgesteld, en worden enkele bepalingen in
de vergunning gewijzigd. Hierdoor worden de
belangen van de omwonenden beter geborgd.

18979- Herstellen
2020
planologische
bestemmingsregeli
ng Bosscheweg 79
Aarle-Rixtel

Raad
14-10-2021

Dit bestemmingsplan voorziet in het voor de
locatie van Artex herstellen van een omissie
in het bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel
2014. In dat bestemmingsplan is het bedrijf
abusievelijk niet aangegeven als een
milieucategorie 3-bedrijf waardoor het voor
die activiteiten onder het overgangsrecht is
komen te vallen. In het
(ontwerp)bestemmingsplan wordt dit
hersteld.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter
inzage gelegen en daartegen zijn zienswijzen

Cie. RD
22-9-2021

Het college legt het
ontwerpbestemmingsplan (na
voorafgaande behandeling in de commissie
Ruimtelijk Domein) ter gewijzigde
vaststelling voor aan de gemeenteraad.
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ingediend. Enkele zienswijzen geven
aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd
door de gemeenteraad te laten vaststellen.

23072019

Gevonden
voorwerpen

1. De beleidsregel “Gevonden en verloren
voorwerpen gemeente Laarbeek” vast
te stellen.
2. Medewerkers van het Klant Contact
Centrum te benoemen tot
verantwoordelijke ambtenaren.

Door vaststelling van de beleidsregel
gevonden en verloren voorwerpen gemeente
Laarbeek, neemt gemeente Laarbeek haar
verantwoordelijkheid ten opzichte van de
zorgplicht die zij hier wettelijk gezien over
heeft. Het betreft hier de volgende
(deel)taken: registratie, bewaring en
onderhoud, overdacht en vernietiging.

25761
-2021

Plaatsing tijdelijke
woonunit Gruithof
te Lieshout

Het college besluit tot het sluiten van een
bruikleenovereenkomst voor de plaatsing
van een tijdelijke woonunit nabij het
bouwperceel gelegen aan Gruithof te
Lieshout.

Op het bouwperceel gelegen aan Gruithof 28
in Lieshout is geen ruimte voor het plaatsen
van een tijdelijke woonunit. Het is daarnaast
constructief onmogelijk om de woning in
delen te bouwen. Vanwege deze
uitzonderlijke situatie wordt het college
verzocht een bruikleenovereenkomst te
sluiten met de eigenaar van het
bouwperceel. Hierbij wordt afgeweken van
de door de gemeente gehanteerde norm; dat
geen gemeentegrond in gebruik wordt
gegeven om units of containers te plaatsen.
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Rapportage
treasuryactiviteite
n 2e kwartaal
2021

De rapportage treasuryactiviteiten 2e
kwartaal 2021 voor kennisgeving aan te
nemen.

Door middel van een beknopte rapportage

34298
-2021

Benoeming nieuw
lid cliëntenraad
Participatiewet

Besloten is om een ervaringsdeskundige
uit Laarbeek voor de zittingsduur van de
huidige gemeenteraad te benoemen als lid
van de Cliëntenraad Participatiewet 2015
Laarbeek. Het vrijwilligerscontract zal ter
ondertekening worden aangeboden aan de
gemeentesecretaris.

De lokale Cliëntenraad Participatiewet brengt
gevraagd en ongevraagd advies uit aan het
college van Burgemeester en Wethouders
over onderwerpen als werk en inkomen.
Vanwege het feit dat zich een nieuw
kandidaat-lid heeft aangediend, dient deze
persoon benoemd te worden als lid van de
Cliëntenraad Participatiewet 2015 van de
gemeente Laarbeek.

35125
-2021

In eigendom
geven van het
stilleven Ten
oosten van AarleRixtel ligt Siberië”
aan
Heemkundekring

De maquette ‘Ten oosten van Aarle-Rixtel
ligt Siberië’ om niet over in eigendom
overdragen aan Heemkundekring Barthold
van Heessel.

Gemeente Laarbeek schenkt de maquette
‘Ten oosten van Aarle-Rixtel ligt Siberië’ aan
Heemkundekring Barthold van Heessel op 25
september 2021.

36573
-2021

Verrekening
neveninkomsten
collegeleden
Laarbeek 2020

Het College stelt vast dat op basis van de
opgave van de neveninkomsten, er over
2020 geen neveninkomsten zijn van het

Op basis van de adviezen van het ministerie
van BZK moet worden besloten of de
neveninkomsten van politieke ambtsdragers
al dan niet verrekend moeten worden met

32894
-2021
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wordt per kwartaal de voortgang van de
treasuryactiviteiten in beeld gebracht.
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college van B & W die voor verrekening in
aanmerking komen.

de bezoldiging. Het College stelt vast dat op
basis van de opgave van de
neveninkomsten, er over 2020 geen
neveninkomsten zijn van het college van B &
W die
voor verrekening in aanmerking komen.

Wethouder Briels heeft deze bijeenkomst
bijgewoond.
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