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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 12 februari

met het concept vastgesteld.

1.3

2019
Voorstel tot het beschikbaar stellen

Cie RD:

1. Er wordt kennis genomen van de

Vorig jaar is een studie uitgevoerd voor

van een krediet van € 17.000,-

17 april

discussienotitie in verband met een

het verbeteren van de verkeersveiligheid

Raad:

eventuele proef voor het afzetten van de

op de Bosscheweg in Beek en Donk.

mei

voorsorteerstroken op de Bosscheweg bij de

Alvorens hier grote investeringen te doen

kruising Bosscheweg – Mgr. Verhagenstraat

is het wenselijk om eerst een proef uit te

in Beek en Donk.

voeren om inzicht te krijgen in de

2. De discussienota wordt opiniërend

effecten van de voorgestelde

voorgelegd aan de commissie Ruimtelijk

maatregelen.

944

O

exclusief btw voor het uitvoeren
van een proef voor het verbeteren
van de verkeersveiligheid op de
Bosscheweg in Beek en Donk

Domein van 17 april 2019.
3. De in deze commissie gemaakte keuzes
worden verwerkt en komen terug naar de
gemeenteraad.
1.4
O

1426

Aanpassing mantelzorgbon

Instemmen met het voorstel om de regels

Voorstel om het budget voor

voor de jaarlijkse mantelzorgwaardering aan

mantelzorgwaardering deels anders in te

te passen.

zetten. De regels voor de mantelzorgbon
worden aangescherpt ten gunste van
nieuw mantelzorgbeleid voor jeugd.
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1.6

1530

O

Uitnodiging deelname Communities

Besloten wordt de organisatie van

Het college heeft besloten om geen

in Bloom

Communities in Bloom te laten weten dat we

gebruik te maken van de uitnodiging om

vereerd zijn met de uitnodiging, maar dat we

deel te nemen aan de mondiale

afzien van deelname aan de mondiale

groencompetitie Communities in Bloom.

competitie Communities in Bloom.

Laarbeek kiest ervoor om juist te
investeren in groen en duurzaamheid
dicht bij huis in plaats van een nieuwe
groencompetitie met een prijsuitreiking
ver van huis.

1.7

1542

O

2e beslissing op bezwaar

Instemmen met het betalen van een

Het college heeft ingestemd met een

planschadeverzoek Brakenstraat

planschadevergoeding ten gevolge van het

planschadevergoeding ten gevolge van

bestemmingsplan “Kom Beek en Donk”. Dit

het bestemmingsplan “Kom Beek en

bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke

Donk”.

BD

rente en overige kosten.
1.8
O

1557

Principeverzoek om zorg als

Besloten wordt om:

Het principeverzoek heeft betrekking op

nevenactiviteit uit te mogen

1. Op basis van de kruimelgevallenregeling

het verlenen van medewerking aan de

in principe medewerking te verlenen aan

uitoefening van zorg als nevenactiviteit

verzoek om het bestaande gebruik van het

bij het agrarisch bedrijf op het adres

agrarisch bedrijf uit te breiden met de

Lieshoutseweg 76 in Aarle-Rixtel. Het

nevenactiviteit zorg en initiatiefneemster in

gaat daarbij om het creëren van 3 tot 5

de gelegenheid te stellen om daartoe een

ruimtes in de bestaande boerderij met

verzoek om omgevingsvergunning in te

een maximale oppervlakte van 250 m2.

dienen;

De betreffende ruimtes gaan verhuurd

2. Mits de aanvraag om

worden voor de opvang van maximaal 10

omgevingsvergunning hier niet in voorziet

personen. De zorg die wordt aangeboden

aan de omgevingsvergunning t.z.t. de

betreft alleen dagbesteding en geen zorg

voorwaarden te verbinden dat het parkeren

in de vorm van verblijf. Aan het verzoek

uitsluitend en alleen op eigen terrein dient te

kan medewerking worden verleend

geschieden en dat bij eventuele

middels afgifte van de hiervoor benodigde

oefenen op het adres
Lieshoutseweg 76, Aarle-Rixtel
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verbouwingswerkzaamheden aan de

omgevingsvergunning.

boerderij de bestaande cultuurhistorische
waarde hiervan niet mag worden aangetast;
3. Met betrekking tot het aantal te houden
dieren het aantal te beperken tot het aantal
waarvoor in 1991 een milieuvergunning is
afgegeven, waarbij het de voorkeur geniet
om het aantal geiten te verminderen en zo
mogelijk helemaal af te bouwen.
1.9

1714

O

Laadvoorzieningen voor elektrische

Ingestemd wordt met de voorkeursvolgorde

De verwachte toename van het aantal

voertuigen in de openbare ruimte

voor bewoners die een oplaadpunt willen:

elektrische auto’s betekent dat er meer

parkeren en laden op eigen terrein en als

vraag zal ontstaan naar oplaadpunten.

tweede optie parkeren en laadpunt in de

Van gebruikers van elektrische voertuigen

openbare ruimte centraal in een wijk waar

mag worden verwacht dat zij hun

meerdere parkeerplaatsen zijn en waar meer

voertuigen zoveel mogelijk op eigen

bewoners gebruik van kunnen maken. Geen

terrein (thuis en/of op het werk) opladen.

medewerking verlenen aan gereserveerde

Veel mensen hebben thuis echter geen

parkeerplaatsen en ook geen medewerking

eigen oprit en/of garage. Zij zijn dus

verlenen aan parkeren in voortuinen als er

aangewezen op een oplaadmogelijkheid

geen inrit is.

in de openbare ruimte. In dit voorstel
worden mogelijkheden aangedragen hoe
we hier als gemeente mee willen
omgaan.

1.11
O

1771

Compensatieplan kap bosje Hoge

Besloten wordt:

Op 26 juni 2018 werd door het college

Akkers

1.

een omgevingsvergunning voor het

In te stemmen met het aangepaste

compensatieplan. Dit plan komt in de

kappen van een bosje op de Hoge Akkers

plaats van de compensatieplicht zoals die

in Aarle-Rixtel verleend. Naar aanleiding

in de omgevingsvergunning is

van een bezwaarschrift tegen deze

omschreven.

vergunning is een overleg gestart over
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2.

Een wijzigingsbesluit (o.g.v. artikel

een alternatief compensatieplan.

6:19 Awb) te nemen op de eerder

Daarmee kan een gemeentelijke ambitie

afgegeven omgevingsvergunning (d.d.

voor een aaneengesloten natuurgebiedje

3 juli 2018) waarbij slechts het

op de locatie Broekeling gerealiseerd

compensatieplan gewijzigd is vastgesteld

worden. Goed voor de biodiversiteit en er

en de uiterste uitvoeringsdatum van het

ontstaat ook extra ruimte voor

compensatieplan gesteld wordt op

waterberging. Over het nieuwe

31 december 2019. Voorwaarde 4 uit de

compensatieplan is inmiddels

eerder afgegeven omgevingsvergunning

overeenstemming bereikt en het bezwaar

vervalt omdat met overdracht van de

zal naar aanleiding daarvan worden

grond aan Brabants Landschap en de

ingetrokken. Het compensatieplan

daarbij gemaakte afspraken de feitelijke

voorziet in de realisatie van 11.099 m2

en financiële voortgang voldoende

nieuwe natuur in het gebied Broekeling in

gewaarborgd zijn.

Aarle-Rixtel. In tegenstelling tot het

3.

oorspronkelijke compensatieplan worden

In te stemmen met het opnemen van

de compensatiegronden op de Groene

de betreffende gronden overgedragen

Kaart en bij een eerstvolgende

aan Brabants Landschap die ze

bestemmingsplanherziening een

vervolgens natuurlijk inricht en in de

natuurbestemming aan de gronden toe te

toekomst gaat beheren. Daarmee is de

kennen.

instandhouding en een goed beheer voor

4.

de toekomst duurzaam gewaarborgd en

In te stemmen met de overdracht van

perceel Aarle-Rixtel C 430 ter grootte van

zijn er geen beheerlasten voor de

3.549 m2 aan Brabants Landschap voor

gemeente. Aanvullend worden ook twee

een symbolisch bedrag van € 1,-.

bestaande bospercelen (totaal 5.655 m2)

5.

in eigendom overgedragen aan Brabants

De percelen Aarle-Rixtel C 1692

(5.650 m2), C 429 (1.900 m2), C 397
2

2

Landschap. Tezamen met twee andere,

(3.220 m ) en C 4018 (2.435 m ) voor een

nu nog los liggende eigendommen van

koopsom van € 50.000,- k.k. te kopen van

Brabants Landschap ontstaat dan één

eigenaar (Greenpoint BV en KVV Vastgoed

aaneengesloten beheereenheid voor

BV) en direct door te leveren aan Brabants

Brabants Landschap.

Zaaknummer:

1951-2019

Documentnummer:

1951-2019:676835

Landschap.
6.

De kosten ten laste te brengen van het

krediet 75502007 (uitvoering natuur- en
landschapsprojecten). De helft van de
kosten wordt door de provincie
gesubsidieerd.
1.12

1547

Raadsinformatiebrief
Omgevingsvisie Buitengebied

O

RIB

Het college stemt in met de inhoud van de

Het college stemt in met een brief waarin

aangepaste raadsinformatiebrief

de raad wordt geïnformeerd over de

Laarbeek

Omgevingswet en de beoogde
Omgevingsvisie Buitengebied.

1.15

2012

O

Het verlenen van een vergunning

Het verlenen van een vergunning ex artikel

Het verlenen van een vergunning ex

ex artikel 53 Wet op de

53 Wet op de Lijkbezorging aan de Groof

artikel 53 Wet op de Lijkbezorging aan de

Lijkbezorging

Uitvaartverzorging voor de locatie

Groof Uitvaartverzorging voor de locatie

Oranjelaan 54 te Beek en Donk, conform

Oranjelaan 54 te Beek en Donk.

bijgevoegd besluit.
2.1

1613

O

2.2
O

1628

Het opleggen van een muilkorf- en

Het aanmerken van de Staffordshire Terriër,

Het aanmerken van de Staffordshire

aanlijngebod voor een hond

verblijvende aan de Bosscheweg te Aarle-

Terriër, verblijvende aan de Bosscheweg

verblijvende te Aarle- Rixtel

Rixtel als “gevaarlijk”. In het verlengde

te Aarle-Rixtel als “gevaarlijk”. In het

hiervan het opleggen van een muilkorf- en

verlengde hiervan het opleggen van een

aanlijngebod.

muilkorf- en aanlijngebod.

Principeverzoek wijziging

Initiatiefnemer mededelen dat in afwachting

Initiatiefnemer wil zijn boerderij

bestemmingsplan locatie Tuinstraat

van een op te stellen beleidsnotitie voor

opsplitsen in twee wooneenheden.

26 in Beek en Donk in twee

dergelijke aanvragen aan het verzoek

Op grond van het vigerende

woonbestemmingen

vooralsnog geen medewerking kan worden

bestemmingsplan is slechts één woning

(boerderijsplitsing)

verleend wegens het ontbreken van beleid.

toegestaan. Om aanvragen tot het
omzetten van gebouwen in meerdere
wooneenheden te kunnen toetsen, wordt
ambtelijk gewerkt aan een beleidsnotitie.
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In afwachting daarvan dient vooralsnog
2.3
O

1809

Beslissing op bezwaar

Besloten wordt het bezwaar voor de bouw

het verzoek te worden afgewezen.
Er is een bezwaar ingediend tegen de

omgevingsvergunning voor de

van een woning aan de Molendreef 24 in

verleende omgevingsvergunning voor de

bouw van een woning aan de

Lieshout conform advies van de

Molendreef 24 in Lieshout

bezwaarschriftencommissie niet-ontvankelijk
te verklaren.

bouw van een woning aan de Molendreef
24 in Lieshout. Bezwaarmaker kan niet
worden aangemerkt als direct en
persoonlijk belanghebbende. Het bezwaar
is daarom niet-ontvankelijk.

3.1

Uitnodiging NL doet op 16 maart in

Wethouders Slaets en Van der Zanden doen

O

Laarbeek

mee.

3.2

Uitnodiging om Regionale Beverdoedag bij

Wethouder Slaets gaat.

O

Scouting Lieshout - Mariahout te openen
zaterdag 30 maart 2019 van 10.00 uur tot
14.00 uur op het terrein van Scouting
Lieshout - Mariahout aan de Herendijk 7 in
Lieshout

3.5

Uitnodiging VNG Wielerdag Nederlandse

O

Gemeenten, 14 september 2019

Burgemeester Van der Meijden gaat.

