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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 16 april 2019
Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen, Slaets en Van der Zanden

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

Toelichting op het besluit

1.1

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

collegevergadering van 9 april 2019

met het concept vastgesteld

Het opleggen van een last onder

Aan betrokkene kenbaar maken, dat uw

Aan betrokkene kenbaar maken, dat uw

dwangsom aan WoCom inzake de

college voornemens is om handhavend op te

college voornemens is om handhavend op

brand(on)veiligheid van het

treden ten aanzien van de overtreding van de

te treden ten aanzien van de overtreding

woonwagenkamp Lieshout

brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit

van de brandveiligheidseisen uit het

2012. Betrokkene in de gelegenheid stellen

Bouwbesluit 2012. Betrokkene in de

een zienswijze ten aanzien van dit

gelegenheid stellen een zienswijze ten

voornemen te uiten.

aanzien van dit voornemen te uiten.

Plan voor de vormgeving van een

Het College besluit om

De gemeente Laarbeek werkt in de

Laarbeekse aanpak voor de

1. te kiezen voor het ontwikkelen van een

Metropoolregio Eindhoven met 20 andere

Regionale Energie Strategie

lokale visie over grootschalige opwek van

gemeenten aan het gezamenlijk opstellen

duurzame energie, ten behoeve van de

van een regionale energiestrategie (RES).

regionale onderhandelingen hierover;

Hierin worden mogelijkheden, doelen en

2. de intentie uit te spreken voor actieve

afspraken met betrekking tot

beleidsafstemming, samenwerking en

energiebesparing en duurzame

beleidsharmonisatie rondom duurzame

energieopwekking opgesteld. De RES

energie in de Peelregio, voor zover dit in

brengt veel onvoorziene werkzaamheden

overeenstemming is met de lokale visie;

met zich mee. Het College besluit om een

3. de werkzaamheden rondom de Regionale

lokale visie te ontwikkelen, deze af te

1.2

2005

O

1.3
O

3433
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Energie Strategie in te bedden in het bredere

stemmen op Peelniveau, en voor

Laarbeekse duurzaamheidsprogramma;

uitvoering van deze werkzaamheden een

4. uit het krediet duurzaamheid (77230009)

budget voor extra personele capaciteit

een bedrag van €21.000 beschikbaar te

beschikbaar te stellen voor 2019.

stellen voor uitvoering van deze ambities,
bedoeld voor tijdelijke uitbreiding van
personele capaciteit.
5. de structurele uitbreiding van personele
capaciteit vanaf 2020 als afweging te
betrekken in het proces van de Kadernota
2020.
1.4

4207

O

Bestuursopdracht

RIB

1. Instemmen met de bestuursopdracht;

Naar aanleiding van de raadsvergadering

herbestemmingsonderzoek locatie

2. Instemmen met het uitbesteden van de

van 14 maart ’19 is een nieuwe

't Anker

opdracht;

bestuursopdracht opgesteld om het

3. Instemmen met de raadsinformatiebrief.

bredere onderzoek te concretiseren.
Om te analyseren welke herbestemming
het meest recht doet aan de locatie wordt
er een onderzoek naar een viertal
mogelijkheden uitgevoerd en afgewogen
aan een afwegingskader.

1.5
O

4226

Beslissing op bezwaar van het

1. In afwijking van het advies van de

Voor de door de eigenaren van het perceel

bezwaar tegen de last onder

commissie bezwaarschriften wordt het besluit

Bakelseweg 16 te Aarle-Rixtel ingediende

dwangsom Tuindersbedrijf Van

tot het opleggen van een last onder

bezwaarschrift wordt voor wat betreft de

Gennip-Coolen.

dwangsom herroepen voor zover het de

begunstigingstermijn in de last onder

begunstigingstermijn van twee jaar betreft;

dwangsom afgeweken van het advies van

2. De begunstigingstermijn geldt tot

de commissie bezwaarschriften.

1 september 2019.

Het besluit tot het opleggen van een last
onder dwangsom wordt herroepen voor
zover het betreft de begunstigingstermijn.
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1.6
O

8204

'Inkoopsamenwerking Peel -

Er is ingestemd met:

In dit advies zijn twee afzonderlijke

Helmond - Dommelvallei' en

1. Kennis nemen van het Werkplan

regionale onderwerpen op het terrein van

'Werkplan Jeugdhulp 21'

Jeugdhulp 21 (Zuidoost Brabant)

jeugdzorg opgenomen:

2. Kennis nemen van de bestuurlijke

-

nieuwsbrief Inkoopsamenwerking

van de 21 gemeenten in Zuidoost

Peelgemeenten-Helmond-Dommelvallei+

Brabant.

waarin het programma voor deze

-

inkoopsamenwerking in 2019 toegelicht

inkoopsamenwerking Peelgemeenten-

wordt.

Helmond-Dommelvallei+.

3. De begroting 2019 voor de
inkoopsamenwerking PeelgemeentenHelmond-Dommelvallei+ vast te stellen.
4. De gemeente Helmond voor de
tijdelijkheid aan te wijzen als
budgetbeheerder en penvoerder voor de
regionale samenwerking PeelgemeentenHelmond-Dommelvallei+, totdat er
definitieve besluitvorming over de
governance plaatsgevonden heeft.
5. De eerder voor het werkplan
21VoordeJeugd 2017-2020 gereserveerde
middelen als dekking hiervoor aan te
wenden en concreet voor Laarbeek een
bedrag van € 6.251,35 uit de
begrotingspost 66713090/42128 te
reserveren.
6. Het resterende bedrag van € 5.732,15
dat oorspronkelijk begroot was voor het
werkplan 21VoordeJeugd 2017-2020 in
reserve te houden voor eventuele

Het Werkplan jeugdhulp op de schaal

De begroting voor de
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nakomende kosten voor de inrichting van
de samenwerkingsstructuur en governance
voor de inkoopsamenwerking
Peelgemeenten-Helmond-Dommelvallei+,
waarover eind september 2019 een
voorstel volgt.
7. Het huidige structurele tekort van
€ 34.655,- te corrigeren m.i.v. 2019 en te
verwerken bij de samenstelling van de
Kadernota 2020.
1.7

8584

O

1.8

9313

O

Toekennen subsidiebijdrage aan

Instemmen met een eenmalige subsidie

Bewoners hebben het initiatief genomen

beweegtuin Beek en Donk

voor de beweegtuin in Beek en Donk van

om een beweegtuin met sporttoestellen

in totaal € 4.500,-

voor ouderen te realiseren bij het

Verzoek om uitgenodigd te

Het verzoek om als groep bewoners met

Door een groep bewoners is verzocht om

worden voor een gesprek

de burgemeester in gesprek te gaan wordt

een gesprek met de burgemeester.

afgewezen.

Dit verzoek wordt niet gehonoreerd,

Rembrandtplein in Beek en Donk.

omdat ‘het gesprek’ zal gaan over
individuele handhavingskwesties.
1.9
O

3211

Harmonisatie kwijtschelding

Cie SD:

Besloten is de raad voor te stellen om:

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

gemeentelijke belastingen

28 mei

1. In te stemmen met de harmonisatie van

(BSOB) behandelt de

Raad: 20 juni

het kwijtscheldingsbeleid voor

kwijtscheldingsverzoeken ten behoeve van

deelnemende en niet-deelnemende

de deelnemende gemeenten en het

gemeenten aan de gemeenschappelijke

Waterschap. Binnen de bestaande wet- en

regeling BSOB;

regelgeving op het gebied van

2. De bijgevoegde Kwijtscheldingsregeling

kwijtschelding is een aantal beleidskeuzes

gemeentelijke belastingen 2019 vast te

toegestaan. Aangezien niet alle

stellen.

deelnemers dezelfde keuzes hebben
gemaakt is er geen sprake van uniform
beleid. Bovendien blijkt dat beleidskeuzes
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niet voor alle deelnemers terug zijn te
voeren naar formele besluiten.
Hierdoor ontstaan er problemen in de
uitvoering. Het BSOB heeft een voorstel
gedaan om het kwijtscheldingsbeleid voor
de deelnemende en niet-deelnemende
gemeenten aan de GR BSOB te
harmoniseren. Het verschil t.o.v. de
huidige situatie in Laarbeek is dat er bij
het verlenen van kwijtschelding voortaan
rekening wordt gehouden met de kosten
van kinderopvang.
1.10

8191

O

Toekomst juni watermaand 2020

Het college stemt in om vanaf 2020 Juni

Het college stemt in om vanaf 2020 Juni

e.v.

Watermaand om te vormen tot een nieuw

Watermaand om te vormen tot een nieuw

concept dat zich richt op de recreatieve

concept dat zich richt op de recreatieve

beleving van specifieke watergerelateerde

beleving van specifieke watergerelateerde

locaties in Laarbeek rekening houdend met

locaties in Laarbeek.

de financiële kaders die de raad in het
kader van de Kadernota stelt.
1.12
O

9706

Gezamenlijke inventarisatie

Er wordt vooralsnog niet deelgenomen aan

Er wordt niet deelgenomen aan de

asbestdaken

de gezamenlijke aanbesteding

gezamenlijke aanbesteding

gebiedsinventarisatie asbest.

gebiedsinventarisatie asbest.
De inventarisatie is een voorwaarde om
deel te kunnen nemen aan een
‘revolverende subsidie’ in de vorm van
een lening voor de verwijdering van
asbest. De verwachting is, dat deelname
aan de regeling voor Laarbeek beperkt
van nut zal zijn.
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1.13

1644

O

Opstellen van een voorstel en

Het college van burgemeester en

Het bedrag van €350.000,- dat door de

bijbehorend advies met

wethouders besluit:

gemeenteraad in 2018 is gereserveerd

betrekking tot de eventuele

1) Geen vervolg te geven aan het

voor duurzaamheidsleningen, is volledig

voortzetting van zogenaamde

verstrekken van duurzaamheidsleningen.

vergeven. Er komen met regelmaat

duurzaamheidsleningen

2) De gemeenteraad te informeren middels

vragen binnen over een eventuele

bijgevoegd RIB.

voortzetting van de

RIB

duurzaamheidsleningen. Het advies is
vooralsnog geen direct vervolg te geven
aan het verstrekken van
duurzaamheidsleningen, omdat er andere
prioriteiten gesteld zijn voor het
duurzaamheidsbudget.
1.14
O

9996

Advies werkgeverschap Gezins-

Het college van burgemeester en

Het werkgeverschap van de Gezins- en

en Jongerencoaches

wethouders neemt het voorgenomen

Jongerencoach staat al een aantal jaren

besluit om:

als ontwikkelingspunt op de agenda van

- In principe het werkgeverschap van de

de gezamenlijke Peelgemeenten.

Gezins- en Jongerencoaches bij de

In januari 2019 werd duidelijk dat het niet

Gemeenschappelijke Regeling

ging lukken om hier met vijf gemeenten

Peelgemeenten te beleggen;

gezamenlijk eenduidig invulling aan te

- de Gemeenschappelijke Regeling

geven. Vervolgens zijn de

Peelgemeenten te verzoeken om het door

portefeuillehouders Jeugd van de

hen aangeboden scenario 3 gezamenlijk

gemeenten Asten, Laarbeek en Someren

met de drie gemeenten uit te werken

een traject gestart om te komen tot

alvorens een definitief besluit te nemen;

gezamenlijke besluitvorming over het

- als uitgangspunt te hanteren dat bij de

werkgeverschap. De huidige

inwerkingtreding van scenario 3 de

moederorganisaties en de

structurele kosten niet hoger zijn dan in de

Gemeenschappelijke Regeling

huidige situatie;

Peelgemeenten hebben voorstellen

- bij de uitwerking door de

gedaan.
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Gemeenschappelijke Regeling

Op basis daarvan en verdiepende

Peelgemeenten expliciet de opdracht over

gesprekken die plaats hebben gevonden,

het borgen van de deskundigheid van de

gaat de voorkeur uit naar een scenario

Gezins- en Jongerencoaches op het gebied

waarbij de Gezins- en Jongerencoaches in

van hulpverlening mee te geven;

dienst komen bij de Gemeenschappelijke

- de moederorganisaties te informeren

Regeling Peelgemeenten. Dit scenario sluit

over uw voorgenomen besluit, inhoudende

het beste aan bij onze nadrukkelijke wens

een formele aankondiging van de

om als gemeente zelf de functionele

weigering van subsidie voor een nieuw

aansturing van de Gezins- en

tijdvak, welke vatbaar is voor bezwaar en

Jongerencoaches vorm te geven.

beroep.

Wij vragen u hierover een voorgenomen
besluit te nemen.

1.16

9632

O

Plaatsen verlichting parkeerplaats

1. Aanbrengen van extra verlichting bij de

Een veilige oversteek te maken door

en oversteekplaats Sparta 25 aan

oversteekplaats Sparta 25 op de

middel van plaatsen van extra verlichting

de Heereindsestraat te Beek en

Heereindseweg.

ter hoogte van sportpark van Sparta 25

Donk

2. Vervangen van de bestaande armaturen

aan de Heereindsestraat te Beek en Donk.

op de parkeerplaats door 3 LED armaturen.

Door aanbrengen van detectie hebben we

3. Het door de raad beschikbaar gestelde

ook een besparing op het energieverbruik.

krediet op 7.210.5073. wordt ingezet voor
de realisatie van de uitvoering.
1.17
O

3735

RIB over ontwikkelingen bij het
RHCe

RIB

De gemeenteraad wordt over de

In de loop van 2017 is bij het RHCe een

ontwikkelingen bij het Regionaal Historisch

onderzoek uitgevoerd.

Centrum Eindhoven geïnformeerd via de

Zowel dienstverlening als bedrijfsvoering

bijgevoegde Raadsinformatiebrief inclusief

werden daarbij onvoldoende beoordeeld.

bijlage.

De bestuurscommissie heeft daarop een
interim-manager aangesteld en opdracht
gegeven tot een verbetertraject.
Inmiddels wordt geconcludeerd dat dit
succesvol is gebleken.
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Op alle onderdelen heeft het RHCe
vooruitgang geboekt.
De bestuurscommissie is van mening dat
het RHCe de komende jaren de
dienstverlening aan gemeenten kan
blijven uitvoeren.
2.1

8564

O

Vaststelling bestemmingsplan

Cie RD:

1. Het college stemt in met de inhoud van de

Het bestemmingsplan voorziet in een

Leekbusweg 5, Beek en Donk

29 mei

responsnota en

herbestemming van de bedrijfswoning

Raad: 20 juni

2. legt het bestemmingsplan Leekbusweg 5,

naar een (burger)woonbestemming.

Beek en Donk ter gewijzigde vaststelling voor

Het bestemmingsplan heeft als ontwerp

aan de gemeenteraad (na behandeling in de

ter inzage gelegen. Tegen het

commissie Ruimtelijk Domein).

ontwerpplan is een zienswijze ingediend
door de Gasunie. De zienswijze is deels
aanleiding om het bestemmingsplan
gewijzigd door de gemeenteraad te laten
vaststellen.

2.3
O

3443

Ontwerpbegroting ODZOB

1. Kennis nemen van de ontwerpbegroting

Jaarlijks legt de Omgevingsdienst

2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de

Zuidoost-Brabant haar conceptbegroting

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en deze

voor aan de deelnemende raden. Uit deze

doorgeleiden naar de gemeenteraad.

conceptbegroting kan worden opgemaakt

2. Concept zienswijze ter vaststelling

wat de financiële consequenties zijn door

voorleggen aan de gemeenteraad.

deelname van Laarbeek aan deze GR voor
het jaar 2020. De raad krijgt vervolgens
de mogelijkheid om naar aanleiding van
deze concept begroting een zienswijze in
te dienen. Nadat alle deelnemende raden
aan het Dagelijks Bestuur hun zienswijzen
hebben kenbaar gemaakt wordt de
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conceptbegroting door het Algemeen
Bestuur vastgesteld in een definitieve
2.4

9413

Uniform hulpaanbod bij scheiding

O

Het college neemt kennis van de nadere

begroting.
In dit advies gaat het over de inzet van

uitwerking en werkproces van Uniform

bepaalde vormen van jeugdzorg, Uniform

Hulpaanbod bij scheiding.

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Dorpsbbq Heuvelplein, donderdag 30 mei

Een aantal collegeleden zal op informele wijze

O

(Hemelvaartsdag) van 14.00 tot 20.00 uur

aansluiten.

3.2

KVNRO symposium Defensie structureel

Voor kennisgeving aangenomen.

O

partner in de nationale veiligheid
14 november 2019 te Stroe

3.3

Koningsdag voorstel bezoek dorpen

Voltallig college gaat met partners.

3.4

Afscheidsborrel Henrie Boumans,

College gaat er naar toe.

O

Vierbinden op 9 mei 2019 van 16.00 tot

O

18.00 uur, ontmoetingscentrum te Beek en
Donk
3.6

Bevrijdingsdag 5 mei ontsteken vlam in

Burgemeester is er bij de aankomst in

O

vier kernen

Beek en Donk. Wethouder Buter is erbij
in Aarle-Rixtel, wethouder Van der
Zanden in Liesthout en wethouder Slaets
is in Mariahout bij het ontsteken van het
bevrijdingsvuur.

3.8

Uitnodiging afscheid 'Zusters van

Burg. Van der Meijden zal een toespraak

O

Barmhartigheid' op 16 juni 2019 om 10.00

houden. Wethouder Briels gaat naar het

uur te Mariahout

afscheid.

Hulpaanbod bij scheiding (UHA), op
verwijzing van de Rechtbank.
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3.9

Uitnodiging Stichting Sint Servatiuskapel

Burgemeester Van der Meijden gaat

O

voor openluchtmis op 26 mei 2019 om

waarschijnlijk. Mocht dit niet lukken, dan

11.00 uur te Lieshout

gaat wethouder Van der Zanden.

