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Vaststellen besluitenlijst
Collegevergadering d.d.
5 oktober 2021
322572021

Begroting 2022 gemeente
Laarbeek

Beslissing

Toelichting op besluit

De besluitenlijst wordt in overeenstemming
met het concept vastgesteld

Raad
11-11-2021

1. In te stemmen met de inhoud van de
concept-Programmabegroting 2022;
2. De concept-Programmabegroting 2022
ter besluitvorming voor te leggen aan
de gemeenteraad van 11 november
2021.
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De Programmabegroting 2022 is de 4e
en tevens laatste begroting in deze
raadsperiode.
De opbouw per programma met de
bijbehorende afspraken is gelijk aan
de indeling van het Raadsprogramma
2018-2022 ‘Handen ineen’.
De afspraken zijn voor het
begrotingsjaar 2022 uitgewerkt in te
realiseren doelstellingen onder de
noemer ‘Wat gaan we daar voor
doen?’.
Het dekkingsplan zoals dat in deze
Programmabegroting 2022 is
opgenomen, bestaat uit diverse
voorgestelde maatregelen.
Na vaststelling door de gemeenteraad
van deze begroting 2022 inclusief
meerjarenperspectief 2023-2025 is, ná
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Toelichting op besluit
correctie van incidentele baten &
lasten, sprake van het volgende
structurele meerjarenperspectief:
2022: €1.517.000 voordeel
2023: € 115.000 voordeel
2024: €
48.000 voordeel
2025: € 128.000 voordeel

361762021

Beleid misbruik en
oneigenlijk gebruik

Cie. AZ
13-1-2022
Raad
27-1-2022

Misbruik en oneigenlijk gebruik beleid
gemeente Laarbeek ter kennisgeving aan
te nemen en dit ter besluitvorming aan te
bieden, na behandeling in de commissie
algemene zaken, aan de gemeenteraad
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Het hebben van beleid met betrekking
tot (het voorkomen van) misbruik en
oneigenlijk gebruik is een belangrijke
kapstok voor de gemeente om goed te
kunnen functioneren en zorg te
dragen dat risico’s voor misbruik en
oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk
worden beperkt. Het is tevens van
belang vanuit landelijke vereisten
omtrent de
rechtmatigheidsverantwoording die
het college bij de jaarrekening moet
gaan afgeven en het is een vereiste
vanuit de financiële verordening
gemeente Laarbeek 2019.
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400602021

Overdracht
bouwvergunningen
gemeente Aarle-Rixtel
1968-1996

Een beperking aan de openbaarheid op te
leggen op de gedigitaliseerde
bouwvergunningen van het archief van het
gemeentebestuur Aarle-Rixtel 1968 –
1996.

De gedigitaliseerde bouwvergunningen
van voormalige gemeente Aarle-Rixtel,
periode 1968-1996 zijn gereed voor
overbrenging naar het Regionaal
Historisch Centrum Eindhoven. De
bouwvergunningen bevatten
persoonsgegevens. Er wordt daarom
een beperking op de openbaarheid
gelegd van de maximaal mogelijk
termijn van 75 jaar. De
bouwvergunningen zijn voor personen
die niet werkzaam zijn voor de
gemeente Laarbeek alleen
raadpleegbaar na voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
archivaris van het Regionaal Historisch
Centrum Eindhoven.

410542021

Sluitende keten
schuldhulpverlening

1. Een pilot van een jaar starten ten
behoeve van de sluitende keten
schuldhulpverlening, ingaande op 1-12022 (bijlage 1. Beschrijving sluitende
keten SHV).
2. Hiervoor de formatie
schuldhulpverlening fase 1 tijdelijk
uitbreiden met 0,78fte.

Eén van de activiteiten uit de
jaarplanning van het Sociaal Domein
in 2021 is het sluitend maken van de
keten schuldhulpverlening. Daarnaast
heeft de gemeenteraad onlangs het
minima- en armoedebeleid van de
gemeente Laarbeek vastgesteld met
als onderdeel vroegsignalering.
Voorgesteld wordt om de ontbrekende
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3. Hiervoor in de begroting 2022 een
incidenteel budget van € 76.518
beschikbaar stellen uit de reserve
‘coronagelden’.
4. Uiterlijk december 2022 de resultaten
evalueren en op basis van de evaluatie
een besluit nemen over de wijze van
voortzetting van deze formatie.
5. Het werkgeverschap van de structurele
formatie schuldhulpverlening fase 1
(0,78fte) en de incidentele formatie
(0,78fte) beleggen bij de GR
Peelgemeenten.
6. Hiervoor in de begroting 2022
additioneel een structureel budget van €
5.161 beschikbaar stellen.
7. Voor Q4 2021 de formatie vooruitlopend
op de pilot tijdelijk met 0,78fte
uitbreiden.
8. Hiervoor een inhuuropdracht uitzetten.
9. Hiervoor een incidenteel budget
beschikbaar van € 15.000 beschikbaar
stellen uit de reserve ‘coronagelden’, te
verwerken in de 2e tussenrapportage
2021
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Toelichting op besluit
schakels (budgetbegeleiding, nazorg
en adviesrecht) van de keten
schuldhulpverlening als pilot te
beleggen bij de lokale
schuldhulpverlener. Door de
aanvullende taken wordt de formatie
uitgebreid. Het werkgeverschap van
de volledige formatie
schuldhulpverlening wordt belegd bij
de GR Peelgemeenten. Uiterlijk in
december 2022 volgt een evaluatie.
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Pit convenant addendum
oktober 2021

1. In te stemmen met voorstel
tussentijdse verlenging PIT-convenant
2. Het college besluit de burgemeester te
mandateren voor ondertekening
addendum PIT-convenant

Besluiten tot het -tussentijdsverlengen (21 oktober 2021 tm 31
december 2021) van het bestaande
PIT-convenant betreffende integrale
overheidshandhaving tussen de zes
Peelgemeenten, de politie OostBrabant, het Ministerie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, de
Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost en
het Openbaar lichaam Werkbedrijf
Atlant de Peel zodat het Peel
Interventie Team in werking kan
treden.

Vergaderstukken DB
Peelgemeenten 7 oktober
2021
Vergaderstukken AB
ODZOB 14 oktober 2021
Uitnodiging 175 jaar
O.L.V. kerk Aarle-Rixtel 31
oktober 2021 10.00 uur
Verzoek vendelgroet Gilde
St. Leonardus op 5
november 2021 11.15 uur

Wethouder Briels heeft dit overleg
bijgewoond.
Wethouder Meulensteen woont dit overleg
bij.
Burgemeester en wethouder Slaets wonen
deze viering bij.
Voorkeur tijdstip in de namiddag.
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