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De besluitenlijst wordt in
overeenstemming met het
concept vastgesteld

26245- Principeverzoek
2021
nieuwbouw Trentstraat –
overhevelen bouwvlak

Geen medewerking verlenen aan
het verzoek om op het perceel
Lekerstraat een extra woning te
mogen bouwen.

Het verzoek is ingediend om op de hoek VenstraatTrentstraat in Beek en Donk een nieuwe woning te
mogen bouwen. Betreffende verzoek is in strijd met
het geldende bestemmingsplan. Het college ziet geen
aanleiding om het eerder ingenomen standpunt ten
aanzien van hetzelfde verzoek te herzien en verleent
geen medewerking aan het verzoek.

40758- Overeenkomst beheer
2021
dierenpark 2022 (incl
subsidie va '22)

Instemmen met de herziene
overeenkomst voor het beheer
van Dierenpark Regtereind in
Beek en Donk en met de daarin
opgenomen subsidieverhoging
van € 2.930,-.

In dit voorstel wordt het college gevraagd in te
stemmen met een herziene overeenkomst voor
beheer van Dierenpark Regtereind in Beek en Donk.

1

B&W

Onderwerp

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit

43391- Principeverzoek voor een
2021
wijziging van het
bestemmingsplan
Bedrijventerrein
Bosscheweg, deelgebied
Wellestraat-Oost

1. Medewerking verlenen aan
het verzoek tot wijzigen van
het bestemmingsplan
“Bedrijventerrein
Bosscheweg, deelgebied
Wellestraat-Oost” ten einde
een andere inrichting van het
bedrijventerrein mogelijk te
maken.
2. Initiatiefnemer uitnodigen een
ontwerpbestemmingsplan op
te laten stellen.

Namens de eigenaar van het zogenaamde
Thiboterrein is een verzoek ingediend om het
bestemmingsplan “Bedrijventerrein Bosscheweg,
deelgebied Wellestraat-Oost” te herzien. Deze
herziening is nodig om een andere inrichting van het
terrein mogelijk te maken ten aanzien van
bebouwing en opslagmogelijkheden. Enerzijds wordt
gevraagd om de aanduiding ‘opslag’, van toepassing
op een gedeelte van het terrein, om te zetten naar
de aanduiding ‘bouwvlak’. Anderzijds wordt verzocht
om de aanduiding ‘bouwvlak’, van toepassing op een
ander gedeelte van het perceel, om te zetten naar de
aanduiding ‘opslag’. Daarnaast is ook verzocht om
het maximaal bebouwingsoppervlak op te mogen
rekken van 70 naar 80%.
Het college wil in principe meewerken aan het
verzoek.

44630- Plan van aanpak
2021
toeslagenaffaire Laarbeek

1. Kennis te nemen van het Plan
van aanpak toeslagenaffaire
Laarbeek.
2. De raad te informeren over
het Plan van aanpak
toeslagenaffaire Laarbeek

In Nederland zijn veel ouders getroffen door de
problemen met de kinderopvangtoeslag. Voor veel
gedupeerden hebben de problemen zich in de
afgelopen jaren opgestapeld. Er zijn aanvullende
problemen ontstaan rondom huisvesting, schulden,
inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. De
gemeenten staan aan de lat om de getroffen ouders
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door middel van bijgaande
Raadsinformatiebrief.

45564- Convenant Sterk door
2021
Werk

1. In te stemmen met het
sluiten van bijgevoegd
convenant ‘Sterk door werk
2021-2024’
2. De burgemeester te
verzoeken volmacht te
verlenen aan de wethouder
Briels om namens de
gemeente Laarbeek het
convenant te ondertekenen.
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te ondersteunen bij het orde krijgen van hun
financiën en een nieuwe start mogelijk te maken.
Hier zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, de
Belastingdienst en de gemeenten. Een eerste
financiële compensatie voor gemeenten is
beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering. In
bijgaand plan van aanpak toeslagenaffaire Laarbeek
staat omschreven hoe we in Laarbeek uitvoering
geven aan het ondersteunen van de gedupeerde
ouders.
In 2017 heeft arbeidsmarktregio Helmond-de Peel
gebruik gemaakt van een zogenoemde Financiële
impuls Bevordering arbeidsparticipatie mensen met
psychische aandoeningen – Stimulering regionale
samenwerking GGZ en Werk & Inkomen. Het destijds
ingediende plan werd door het ministerie van SZW
goedgekeurd, met als gevolg dat de uitvoering ervan
via een decentralisatie-uitkering door het ministerie
van SZW is gefaciliteerd. Naderhand is voornoemde
financiële impuls met 1 jaar verlengd ten behoeve
van een goede borging van de samenwerking tussen
de GGZ en Senzer, UWV en de centrumgemeente
(Helmond).
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In navolging van voornoemde is in 2021 een
landelijk convenant afgesloten genaamd ‘Sterk door
Werk’, naar duurzaam werk voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid 2021-2024. Dit is een
samenwerkingsverband tussen diverse partijen als
De Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, de
Vereniging voor Nederlandse Gemeenten,
enzovoorts.
Om lokaal en regionaal de samenwerking tussen
betrokken partijen te verbeteren en te bestendigen
en zo de arbeidsparticipatie van mensen met
psychische kwetsbaarheid te verhogen, is een
regionaal convenant ‘Sterk door werk 2021-2024’
opgesteld. Het regionale convenant is gebaseerd op
het landelijke convenant. De insteek is dat duurzaam
werken bijdraagt aan het herstel van mensen met
een psychische kwetsbaarheid en dat dit aansluit bij
de doelstellingen van een inclusieve samenleving
waarin zij mee kunnen doen.
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46323- Archeologisch onderzoek
2021
Rogier Monicxlaan

1. Een opgraving te laten
uitvoeren aan de Rogier
Monicxlaan ter plekke van de
geplande bodemingrepen.
2. Dit te financieren uit ECL
68215000/34000

Aan de Rogier Monicxlaan heeft vroeger het
Hooghuis van Beek en Donk gestaan. Dit was een
kasteeltje een met gracht omheen. Het college stemt
in om de resten die bedreigd worden door
toekomstige bodemingrepen op te laten graven door
een archeologisch bedrijf.

46724- Herstelbesluit vergunning
2021
zonnepark Liesvelden’

1. In te stemmen met de inhoud
van bijgevoegde concept
herstelde vergunning
zonnepark Liesvelden
2. De Omgevingsdienst te
verzoeken om de vergunning
op basis van dit concept te
herstellen

In november 2020 heeft aanvraag zonnepark De
Snelle Loop een vergunning van de gemeente
ontvangen. Hierop is door een bewoner beroep
ingesteld. Naar aanleiding van dat beroep is door de
raad op 18 oktober 2021 een nieuw -uitgebreiderlandschappelijk inpassingsplan vastgesteld. De raad
heeft ook aan het college verzocht om enkele andere
bepalingen in de vergunning te wijzigen. Deze
wijzigingen worden nu vastgesteld. Hierdoor worden
de belangen van de omwonenden beter geborgd.

47272- Bezwaar definitief BUIG2021
budget 2021 en voorlopig
BUIG-budget 2022

1. In te stemmen met het
indienen van een pro-forma
bezwaarschrift tegen de
definitieve beschikking BUIG
2021.

Op 1 oktober 2021 hebben wij de voorlopige
beschikking BUIG 2022 van het Rijk ontvangen en op
14 oktober 2021 hebben wij de definitieve
beschikking BUIG 2021 van het Rijk ontvangen.
Voorgesteld wordt om in navolging op het bezwaar
tegen de voorlopige beschikking BUIG 2021 ook
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2e kwartaalrapportage
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2. In te stemmen met het
indienen van een pro-forma
bezwaarschrift tegen de
voorlopige beschikking BUIG
2022.

bezwaar te maken tegen de definitieve beschikking
BUIG 2021. Zowel bij het BUIG-budget 2021 als bij
het BUIG-budget 2022 is er nog steeds sprake van
een onduidelijke verdelingssystematiek. In het
verlengde van de bezwaren van 2021 wordt
voorgesteld om ook tegen deze beschikking van
2022 bezwaar in te dienen.

Kennis te nemen van de
bevindingen bij de Rapportage
2e kwartaal 2021 zorgkosten
van de Gemeenschappelijke
Regeling (GR) Peelgemeenten,
en de gemeenteraad van de
rapportage op de hoogte te
brengen middels bijgaande
raadsinformatiebrief.

De Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Peelgemeenten heeft voor de Rapportage 2e
kwartaal 2021 zorgkosten (Wmo, Jeugd en BMS)
twee rapportages aangeleverd, namelijk:
1. De zorgkosten van de betreffende gemeente;
2. De benchmark zorgkosten Peelgemeenten,
met daarin de belangrijkste ontwikkelingen
van de zorgkosten van de Peelgemeenten;
Het beeld van het tweede kwartaal is dat de
aantallen voorzieningen en cliënten redelijk stabiel
blijven. De kosten van alle zorgtaken 2021 samen
zijn iets lager (€ 55.000) dan in de begroting 2021
is opgenomen. Deze voordelige bijstelling is
verwerkt in de 2e tussenrapportage 2021 die ter
besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd in de
raadsvergadering van 11 november 2021. De
bijgestelde prognose voor de zorgkosten 2022 leidt
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tot een voordeel van € 52.000. Die bijstelling is
meegenomen in de begroting 2022
(raadsvergadering: 11 november 2021).

41104
-2021

Principeverzoek voor de
ontwikkeling op locatie
aan Auwerstraat te Beek
en Donk

Medewerking verlenen aan het
verzoek mits uit een nog over te
leggen ruimtelijke
onderbouwing blijkt dat een en
ander past binnen wet- en
regelgeving.

Initiatiefnemer beëindigt ter plaatse de veehouderij.
Hij wil de agrarische bestemming gewijzigd hebben
naar een woonbestemming. De aanwezige
boerderijwoning wil hij daarbij opsplitsen in twee
wooneenheden. Een en ander past niet geheel
binnen de bestemmingsregels van het plan
Buitengebied maar wel met ons beleid om
voormalige agrarische bedrijven te herbestemmen
naar wonen. Ook boerderijsplitsing is toegestaan
mits er sprake is van een cultuurhistorisch
waardevol gebouw. Dit is hier het geval.

43389
-2021

Beleid Misbruik en
Oneigenlijk gebruik

1. De beleidsregels Misbruik en
Oneigenlijk gebruik Tozo
vast te stellen;
2. De beleidsregels Misbruik en
Oneigenlijk gebruik met
terugwerkende kracht in te
laten gaan vanaf 1 januari
2021.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen van
het kabinet om ondernemers te ondersteunen
tijdens de coronacrisis (COVID-19). De regeling is
voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers.
Het voorziet in een aanvullende uitkering voor
levensonderhoud als het inkomen door de
coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en
in een lening voor bedrijfskapitaal om
liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis
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op te vangen. Senzer voert deze regeling uit in
opdracht van de gemeenten en is daarmee
verantwoordelijk voor het rechtmatig verstrekken
van de Tozo uitkering levensonderhoud en Tozo
bedrijfskapitaal aan ondernemers. Voor de
uitvoering is waar mogelijk aangesloten bij het
reguliere proces van uitvoering van de
Participatiewet. Het grootste verschil met dit proces
is dat de wet- en regelgeving bij de invoer van de
regeling niet bekend was, de regeling in een zeer
kort tijdsbestek moest worden geïmplementeerd en
dat vanuit het Rijk werd aangegeven coulant om te
gaan met de regeling en deze ruimhartig te
verstrekken. Hierdoor waren controles vooraf
beperkt mogelijk en dienen de risico’s op financiële
onrechtmatigheid gemitigeerd te worden door
controles achteraf.
Na een accountantscontrole bij Senzer is gebleken
dat niet volstaan kan worden met het M&O
(Misbruik en Oneigenlijk gebruik) beleid geldend
voor de reguliere uitvoering van de Participatiewet
maar dat er aparte beleidsregels M&O moeten
komen voor de Tozo doelgroep (zie hiervoor de
bijlagen).
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45231
-2021

Subsidieaanvraag
regieopdementie.nl

Een waarderingssubsidie ter
hoogte van €500,- te
verstrekken aan het initiatief
regieopdementie.nl

Laarbeek is een dementievriendelijke gemeente.
Samen met verschillende partijen (LEVgroep, GGD,
zorgaanbieders en betrokken inwoners) doen we er
alles aan om Laarbeek steeds dementievriendelijker
te maken. Vanuit de stuurgroep Dementievriendelijk
Laarbeek is een onderzoek uitgevoerd naar wat er
nog moet gebeuren om Laarbeek
dementievriendelijker te maken. De belangrijkste
gemene deler uit dit onderzoek was het creëren van
1 overzicht aan wat er is rondom dementie.
Dit initiatief: regieopdementie.nl voldoet aan de
hierboven genoemde behoefte. Om dit initiatief een
vliegende start te geven wordt een incidentele
opstart of waarderingssubsidie gevraagd.

45770
-2021

Aanvragen incidentele
projectsubsidie

1. Instemmen met het verzoek
van het Leonardus Gilde te
Donk om een bijdrage van €
500,- voor de uitgave van
een jubileumboek ter ere van
haar 600 jarig bestaan.
2. Het verzoek van
zorgaanbieder Samen
Jeugdbegeleiding om een
bijdrage voor een digiboard
wordt afgewezen.

In dit voorstel zijn verzoeken om een incidentele
project subsidie van het Gilde Sint Leonardus en
zorgaanbieder Samen Jeugdbegeleiding aan de
orde.
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46396
-2021

Uitwerkingsplan De
Beekse Akkers –
Rijbroeksedreef Beek en
Donk

Het uitwerkingsplan De Beekse
Akkers - Rijbroeksedreef vast te
stellen

Het uitwerkingsplan dat de realisatie van zeven
woningen aan de Rijbroeksedreef mogelijk maakt
heeft voor een periode van zes weken ter inzage
gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het
college heeft het uitwerkingsplan nu vastgesteld.

46420
-2021

Verkoop bouwkavels
diverse plannen 2021 6

1. De woningbouwkavel te
verkopen aan de in het
bijgevoegde overzicht
genoemde kopers.
2. De opbrengst uit de verkoop
ten gunste te laten komen
aan de betreffende
bouwgrondexploitatie.

De gemeente Laarbeek geeft in haar
woningbouwprojecten bouwkavels uit. De
bouwkavels kunnen pas juridisch geleverd worden
nadat het college van burgemeester en wethouders
daarover een besluit heeft genomen.

Uitnodiging bijwonen
kerstconcert Beek en
Donks gemengd koor 18
december as.
Uitnodiging
Sinterklaasfeest
KansPlus 28 november
as.
Uitnodiging MRE
Ontwikkeldag (digitaal)
op 8 december as.

Wethouder Slaets en zo
mogelijk de burgemeester
wonen kerstconcert bij.
Het Sinterklaasfeest gaat niet
door.

Wethouder Briels en wethouder
Meulensteen nemen deel.
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Uitnodiging VNG digitale
bestuurlijke sessies op
26 november as.
Vergaderstukken AB
ODZOB 2 december as.

Bijeenkomst is uitgesteld naar
11 februari 2022.

Vergaderstukken ALV
Dimpact 6 december as.

Gemeentesecretaris woont deze
online bijeenkomst bij,
annotatie voor de burgemeester
wordt voorbereid.

Concept-agenda
raadsvergadering 9
december as.
Brabants
Dialectenfestival
Lieshout 2022 11 en 12
juni
Uitnodiging bezoek
kerststal pleintje Melter
Lieshout tussen 7
december 2021 en 8
januari 2022
Brief omwonenden Artex

Concept-agenda wordt ter
vaststelling voorgelegd aan
presidium.
Voltallig college sluit aan.

Wethouder Meulensteen woont
deze bijeenkomst bij.

Voltallig college sluit aan.

Er worden twee conceptbrieven
opgesteld en voorgelegd aan
het college
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