OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W 14 december 2021
Aanwezig: F. van der Meijden, J. Briels, T. Meulensteen, M. Slaets-Sonneveldt, J. van de Ven
B&W

Onderwerp

Com/raad

Vaststellen besluitenlijst
Collegevergadering
7 december 2021
409442021

Kredietaanvraag
opwaarderen bushalte bij
rotonde in Lieshout

Beslissing

Toelichting op besluit

De besluitenlijst wordt aangepast
vastgesteld
Cie. RD
12-1-2022
Raad 27-12022

Instemmen om na advies van de
commissie Ruimtelijk Domein de raad
voor te stellen een krediet van €
342.000,- exclusief BTW beschikbaar te
stellen voor het opwaarderen van de
bushalte bij de Bavaria-rotonde en deze
kosten te dekken uit de reserve
bereikbaarheidsagenda.
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Vorig jaar is door de gemeenteraad een
voorbereidingskrediet beschikbaar
gesteld voor de planvorming voor het
opwaarderen van de bushaltes aan de N
615 bij de rotonde Bavaria.
Het eerste plan dat is voorgelegd aan de
commissie Ruimtelijk Domein is op
verzoek van de commissie van de
raadsagenda gehaald.
Op verzoek van de commissie is
bekeken of grondaankoop van een deel
van het perceel op de hoek met de
Provinciale weg mogelijk is, zodat er een
beter plan kan worden gerealiseerd.
De grondaankoop is nu mogelijk en
inmiddels is er een nieuw plan
uitgewerkt voor deze locatie.

B&W

Onderwerp

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit

289102021

Informatieverzoek initiatief
Dorpsstraat/Kapelpad AarleRixtel

1. Medewerking te verlenen aan het
verzoek om één woning extra te
mogen toevoegen;
2. Hierbij toepassing te geven aan de in
het advies genoemde procedure;
3. Het besluit te nemen onder de
opschortende voorwaarde dat een
verslag van de omgevingsdialoog
wordt toegevoegd aan de aanvraag en
initiatiefnemer een
planschadevergoedingsovereenkomst
ondertekend.

De gemeente heeft een verzoek
ontvangen om aan de Dorpsstraat in
Aarle-Rixtel medewerking te verlenen
aan transformatie. Deze transformatie
houdt in dat op de begane grond aan de
voorzijde van het pand een grafische
werkplaats
en
atelierruimte
wordt
gerealiseerd
met
op
de
eerste
verdieping een appartement. Aan de
achterzijde van het perceel is in een
bestaand gebouw een grondgebonden
woning voorzien. Het plan is getoetst
aan het ‘Afwegingskader woningsplitsing
en transformatie in kernen’ en onder
voorwaarden akkoord bevonden.

455022021

Beleidsregel subsidie 25 jaar
Laarbeek

1. Om de subsidieregeling viering 25 jaar
gemeente Laarbeek vast te stellen.
2. De subsidieregeling na positief besluit
van het college te publiceren en de
internet pagina hierop aan te passen.

In 2022 vieren we het 25 jarig bestaan
van de gemeente Laarbeek. In dit kader
worden in 2022 diverse activiteiten
georganiseerd. Hierbij wil de gemeente
ook de samenleving stimuleren om in
2022 activiteiten in het kader van 25
jaar Laarbeek te organiseren. Als
gemeente willen we een bijdrage doen
aan de activiteiten uit de samenleving
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B&W

Onderwerp

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit
en hiervoor is een subsidieregeling
viering 25 jaar gemeente Laarbeek
opgesteld.

465962021

Stand van zaken
Jeugdbescherming, najaar
2021

Kennis te nemen van de stand van zaken De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd
met betrekking tot de jeugdbescherming. (IGJ) heeft een aantal indicatoren
vastgesteld om landelijk de situatie in de
jeugdbescherming te monitoren,
waaronder:
• Tijdig een vaste jeugdbeschermer
• Tijdige inzet van de meest passende
hulp tijdens de
jeugdbeschermingsmaatregel
In onder andere de
jeugdbeschermingsregio Brabant zijn er
ondanks diverse inspanningen casussen
waarbij bovenstaande indicatoren niet
altijd gerealiseerd kunnen worden. Om
te kunnen werken aan een oplossing is
onder andere een tijdelijk team van
professionals ingericht om de
Gecertificeerde Instellingen (GI’s) te
ontlasten, en hebben de gemeenten en
de GI’s van de jeugdbeschermingsregio
Brabant een planmatige aanpak van de
problemen vastgesteld.
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B&W
469792021

Onderwerp
Kredietaanvraag
onderhoudsprogramma
wegen 2022

Com/raad
Cie. RD
12-1-2022
Raad
27-1-2022

469812021

Kredietaanvraag
onderhoudsprogramma
riolering 2022

Cie. RD
12-1-2022
Raad
27-1-2022

477802021

Principeverzoek wijzigen
bestemming Herendijk Beek
en Donk

Beslissing

Toelichting op besluit

In te stemmen met het
onderhoudsprogramma wegen 2022. 2.
Dit onderhoudsprogramma wegen 2022
ter vaststelling voor te leggen aan de
gemeenteraad.

Het college van burgemeester en
wethouders heeft ingestemd met het
onderhoudsprogramma wegen 2022.
Om dit onderhoudsprogramma definitief
vast te stellen zal het worden
voorgelegd aan de gemeenteraad.

1. In te stemmen met het
onderhoudsprogramma riolering 2022.
2. Dit onderhoudsprogramma riolering
2022 ter vaststelling voor te leggen
aan de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en
wethouders heeft ingestemd met het
onderhoudsprogramma riolering 2022.
Om dit onderhoudsprogramma definitief
vast te stellen zal het worden
voorgelegd aan de gemeenteraad.

In principe medewerking verlenen en
initiatiefnemer verzoeken een bouwplan
met ruimtelijke onderbouwing in te
dienen.

Een pand aan de Herendijk te Beek en
Donk is onlangs verkocht. De nieuwe
eigenaar wil daar met zijn gezin gaan
wonen. Daarvoor dient de
bedrijfsbestemming met aanduiding
Horeca te worden gewijzigd in een
woonbestemming. In het
bestemmingsplan Buitengebied is
hiervoor een wijzigingsbevoegdheid van
het college opgenomen. Het verzoek
voldoet/kan voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
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B&W
483532021

Onderwerp
1e wijziging
Afstemmingsverordening
Participatiewet, IOAW en
IOAZ

Com/raad
Cie. SD
11-1-2022
Raad
27-1-2022

Beslissing

Toelichting op besluit

De 1e wijziging Afstemmingsverordening
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente
Laarbeek 2018 ter vaststelling voor te
leggen aan de gemeenteraad met
terugwerkende kracht per 1 januari
2022.

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet
inburgering 2021 in werking. Deze
nieuwe wet legt de regie over het
inburgeringstraject van de statushouder
neer bij de gemeente.
Een van de taken die de gemeente krijgt
is het financieel ontzorgen van de
statushouder. Om het ontzorgen te
kunnen handhaven is er een wijziging
nodig in de Afstemmingsverordening
Participatiewet, IOAW (Wet
inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers) en IOAZ (Wet
inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen) gemeente Laarbeek 2018.
Er wordt een artikel toegevoegd waarin
geregeld wordt dat wanneer een
statushouder niet meewerkt aan het
ontzorgen, er een verlaging van de
bijstand kan worden toegepast. De
verlaging is 10% van de bijstandsnorm
gedurende 1 maand.
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B&W

Onderwerp

438422021

Principeverzoek aanduiding
bedrijfswoning
Torenakkerweg Aarle-Rixtel

497162021

Arbeidsmigrantenbeleid

Com/raad

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

Beslissing

Toelichting op besluit

Aan het verzoek geen medewerking
verlenen wegens strijd met het
provinciaal en gemeentelijk
bedrijventerreinbeleid.

Jaren terug was in het toenmalige
bestemmingsplan geregeld dat ter
plaatse een bedrijfswoning kon worden
opgericht. Vanwege gewijzigd
provinciaal en gemeentelijk beleid is die
mogelijkheid komen te vervallen.
Betrokkene wil nu in afwijking van het
bestemmingsplan toch een
bedrijfswoning oprichten. Wegens
strijdigheid met het beleid kan daaraan
geen medewerking worden verleend.

1. Instemmen met raadsvoorstel.
2. Instemmen met
communicatiestrategie.
3. Een breed evaluatie moment
inbouwen, na 1 jaar, om de effecten
te bekijken van deze ingezette
ontwikkeling.

Middels dit collegevoorstel wordt een
raadsvoorstel voorgelegd aan de
gemeenteraad van de gemeente
Laarbeek. Het betreft een
beleidsvoorstel over arbeidsmigranten
beleid.
In veel Brabantse gemeenten wordt een
deel van het ongeschoold en
laaggeschoold werk ingevuld door
buitenlandse werknemers uit de EU,
zogenaamde arbeidsmigranten. Zo ook
in de gemeente Laarbeek. In het kader
van een brede welvaart is het belangrijk
dat we arbeidsmigranten zien als
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B&W

Onderwerp

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit
volwaardige deelnemers aan de
maatschappij. Alle gemeenten in de
Peelregio hebben ingestemd met een
regionaal afsprakenkader, waarin
uitgangspunten staan voor goede
huisvesting, scholing, zelfbeschikking,
gezondheid en integratie. De beleidsnota
vertaalt het regionale kader naar de
gemeente Laarbeek.
De nota biedt een handvat aan de
gemeente om goed zicht te krijgen en
houden in aantallen, omstandigheden en
locaties waar arbeidsmigranten zijn
gehuisvest. Het beleid biedt echter ook
kansen om de registratie te verbeteren
en arbeidsmigranten een zachtere
landing te bieden bij komst naar
Nederland. In de beleidsnota wordt
ingezet op een vijftal specifieke acties.

492212021

Vergadering Algemeen
Bestuur MRE 15 december
2021

1. Kennisnemen van de agenda en
vergaderstukken van het algemeen
bestuur MRE op 15 december 2021.
2. Instemmen met de adviezen zoals
weergegeven per voorstel van de
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Op 15 december 2021 is de vergadering
van het Algemeen Bestuur MRE gepland.
In deze vergadering worden er diverse
besluiten gevraagd bij de geagendeerde
vergaderstukken. De gemeente

B&W

Onderwerp

Com/raad

Beslissing
MRE.

446322021

Advies koersagenda 20212024

Toelichting op besluit
Laarbeek is met de Burgemeester van
der Meijden en wethouder Briels ook
vertegenwoordigd in het Algemeen
Bestuur van de MRE. Middels dit
collegevoorstel is het college
geïnformeerd over de agendastukken en
is geadviseerd over de nog te nemen
besluiten in het Algemeen Bestuur MRE
van 15 december 2021.

1. Kennis te nemen van het advies van
de adviesraad sociaal domein bij de
Koersagenda 2021-2024 van de GR
Peelgemeenten
2. Bijgevoegde reactie te geven op het
advies van de adviesraad sociaal
domein
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De Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Peelgemeenten heeft een koersagenda
2021-2024 opgesteld. De adviesraad
sociaal domein ontving deze ook en
maakt gebruik van de mogelijkheid om
ongevraagd advies te geven bij de
koersagenda. Daarbij gaat de
adviesraad vooral in op het thema
‘normaliseren’ en vraagt aan het
college zijn advies te ondersteunen
richting de GR Peelgemeenten.
Het college wordt voorgesteld met
bijgevoegde brief te reageren op het
advies van de adviesraad sociaal
domein.

B&W
496462021

Onderwerp

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit

Wijziging
Gemeenschappelijke
Regeling VRBZO

In te stemmen met het treffen van een
gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
volgens bijgevoegde concept-regeling.

Het college wordt gevraagd in te
stemmen met de wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
volgens bijgaand concept-regeling. De
raad heeft het college hiervoor op 9
december 2021 toestemming verleend.

Overleg AB VRBZO 16
december as.
Vergaderstukken AB GGD 15
december as.
Vergaderstukken extra DB
GGD 15 december 2021

Burgemeester neemt deel aan (online)
overleg.
Wethouder Briels woont deze
bijeenkomst bij.
Wethouder Briels woont deze
bijeenkomst bij.
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