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Vaststellen besluitenlijst d.d.
Collegevergadering
13 juli 2021

De besluitenlijst wordt in
overeenstemming met het concept
vastgesteld

Vaststellen tweede
vervangingsprogramma
openbare verlichting 2021

Het tweede vervangingsprogramma
Het college heeft besloten het ‘tweede’
openbare verlichting 2021 vast te stellen vervangingsprogramma openbare
verlichting 2021 uit te voeren. Er
worden 40 lichtmasten inclusief
armaturen vervangen. 221 armaturen
worden vervangen op bestaande
lichtmasten. In enkele straten binnen
de bebouwde kom worden de
lichtmasten uitgerust met sensoren,
waardoor de verlichting ’s-nachts
minder fel gaat branden als er geen
weggebruikers zijn.
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Dwangsom bomenkap en
aanplant bolle akker aan de
Kasteelweg in Aarle-Rixtel

1. Af te zien van verdere handhaving
tegen de kap van een boom;
2. Definitieve dwangsom op te leggen
voor het kappen van 5 bomen en de
aanplant op de bolle akker aan de
Kasteelweg in Aarle-Rixtel.

Op de Kasteelweg in Aarle-Rixtel zijn
zes bomen zonder vergunning gekapt.
De eigenaar van het perceel waar 1
boom is gekapt heeft inmiddels 3
bomen terug geplant. Hiermee is
voldaan aan de aanschrijving. Voor de
kap van de overige bomen wordt een
herplantplicht opgelegd in een
definitieve dwangsom. Ook moet er
vergunning worden aangevraagd voor
de aanplant op de bolle akker.

297512021

Voorstel m.b.t. rapport van de
rekenkamercommissie over de
burgerpeiling

1) Kennis nemen van het rapport van de
rekenkamercommissie over de
uitkomsten van de burgerpeiling.
2) Het initiatief voor het inhoudelijk
behandelen van de rapportage en de
regie op het rekenkamer onderzoek
en het vervolg te beleggen bij de
raad.
3) Kennis te nemen van de ambtelijke
adviezen bij de aanbevelingen van de
rekenkamercommissie.

De rekenkamercommissie van GemertBakel en Laarbeek heeft een onderzoek
laten verrichten middels een
“burgerpeiling” naar de mening van
inwoners over een viertal onderwerpen.
Middels het rapport van de
rekenkamercommissie wordt het college
en de gemeenteraad geïnformeerd over
de uitkomsten van het onderzoek.
Middels dit collegevoorstel wordt het
college geadviseerd om het initiatief om
te reageren op de rapportage en de
regie voering hierover te beleggen bij
de raad omdat dit een raadsinstrument
betreft.
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Tariefwijziging identiteitskaart
2021

Het college besluit om:
1. De tarieven voor een Nederlandse
identiteitskaart vast te stellen op € 67
voor personen van 18 jaar en ouder
en € 36 voor personen jonger dan 18
jaar.
2. De wijzigingsverordening vast te
stellen waarmee de tarieventabel in
de “Legesverordening 2021 Laarbeek”
wordt gewijzigd.

In verband met de introductie van de
vingerafdruk op de Nederlandse
identiteitskaart worden de wettelijke
tarieven per 2 augustus 2021 verhoogd.
Met dit voorstel wordt de tarieventabel
in de legesverordening van Laarbeek in
lijn gebracht met deze wettelijke
tarieven.

164892021

Evaluatie en herziening
onafhankelijke
cliëntondersteuning

1. De notitie Onafhankelijke
cliëntondersteuning: een evaluatie en
uitvoeringsafspraken vast te stellen
(bijlage 1);
2. De ASD en CR een reactie te geven
(bijlage 3) op hun advies gericht op
de volgende punten:
a. evaluatie en cliëntgegevens
b. het uitgangsprincipe
‘Onafhankelijkheid’
c. het uitgangsprincipe
‘Levensbreedheid’
d. het begrip ‘normaal’

Met de invoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
2015 werden gemeenten verplicht
invulling te geven aan onafhankelijke
cliëntondersteuning. Samen met
partners die uitvoering geven aan
cliëntondersteuning is destijds een
proces opgesteld. Nu we 6 jaar verder
zijn is het tijd om dit proces te
evalueren en eventueel bij te schaven.
Uit deze evaluatie blijkt dat we nog
stappen kunnen zetten, om bijvoorbeeld
meer inwoners te bereiken en ook
cliëntervaringen te gaan meten. Deze
leerpunten worden meegenomen in
nieuwe uitvoeringsafspraken.
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Raadsinformatiebrief
Informatiebeveiliging

Instemmen met de voorliggende
De raad wordt geïnformeerd over de
raadsinformatiebrief en deze te versturen voortgang van informatiebeveiliging.
aan de raad.

301542021

Jongeren Ontmoetingsplek bij
Ontmoetingscentrum,
definitief besluit

1. Jongeren Ontmoetingsplek te plaatsen
aan de Otterweg te Beek en Donk.
2. Hiervoor een eenmalig budget van €
11.210 beschikbaar te stellen.

Om de overlast aan de Otterweg te
verminderen is het voorstel om voor
betrokken jongeren een zogenaamde
JOP (Jongerenontmoetingsplek) te
plaatsen.

221852021

Aanvraag leerlingenvervoer
2021-2022

Besloten is om met toepassing van
artikel 23 van de verordening
leerlingenvervoer gemeente Laarbeek,
een aanvraag leerlingenvervoer toe te
kennen.

265392021

Aanvraag leerlingenvervoer
2021-2022

286492021

Convenant
Woonplaatsbeginsel
Jeugdwet

Besloten is:
1. Met toepassing van artikel 23 van de
verordening leerlingenvervoer
gemeente Laarbeek
leerlingenvervoer toe te kennen.
2. In te stemmen met de bijgevoegde
beschikking
Besloten is:
1. Met toepassing van artikel 23 van de
verordening leerlingenvervoer
gemeente Laarbeek
leerlingenvervoer toe te kennen.
2. In te stemmen met de bijgevoegde
beschikking
1. Wethouder Briels te mandateren het
convenant implementatie Wet
wijziging woonplaatsbeginsel te
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Besloten is om met toepassing van
artikel 23 van de verordening
leerlingenvervoer gemeente Laarbeek,
leerlingenvervoer toe te kennen.

Voor ondertekening van het convenant
Wet wijziging woonplaatsbeginsel
ontbreekt mandaat bij Peelgemeenten.
Dit is een bevoegdheid van de
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Hoeve, Beek en Donk

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit

ondertekenen vanwege ontbrekend
mandaat bij GR Peelgemeenten;
2. Het ondertekende convenant aan te
melden bij de VNG.

colleges. Het verzoek vanuit VNG was
om het convenant door de colleges te
tekenen voor 1 juli 2021. Vanaf die
datum kunnen gemeenten jongeren
aanmelden via de migratietool, en
kunnen de administratieve
verhuizingen een aanvang nemen. Er
ontstaat echter geen praktisch
probleem als het convenant medio juli
wordt vastgesteld en getekend door de
colleges.
Het convenant gaat er vanuit dat
ondertekening plaatsvindt door de
verantwoordelijke wethouder. Het
getekende convenant behoeft niet
ingezonden te worden. Gemeenten
kunnen een reactieformulier invullen
op de website van VNG.

Aan het verzoek medewerking verlenen
middels toepassing van artikel 4, eerste
lid van de kruimelgevallenregeling nadat
door betrokkene een
planschadeovereenkomst is getekend.

Betrokkene heeft een plan ingediend
voor het bouwen van een berging met
overkapping op het perceel De Hoeve
31 te Beek en Donk. Dit plan wijkt op
één enkel onderdeel af van de
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bestemmingsplanregels. Er is
aanleiding om met de kruimelregeling
hieraan mee te werken omdat de
afwijking zeer minimaal is.
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Aanvraag machtiging
opschorting overbrenging
bouwvergunningen
voormalige gemeenten

Een machtiging tot opschorting van de
overbrenging bouwvergunningen
voormalige gemeenten aan te vragen bij
Gedeputeerde Staten van NoordBrabant

Archiefstukken van de gemeente die
ouder zijn dan 20 jaar moeten
overgebracht worden naar de
archiefbewaarplaats van het Regionaal
Historisch Centrum Eindhoven.
Laarbeek heeft alles overgebracht op
de bouwvergunningen van voormalige
gemeenten na. Deze worden
momenteel gedigitaliseerd waarna ze
worden overgebracht. Formeel had
Laarbeek daarvoor een machtiging tot
opschorting van de overbrenging
moeten aanvragen bij Gedeputeerde
Staten. Dit is nooit gebeurd. Met dit
besluit wordt alsnog een machtiging
aangevraagd.

293602021

Bizob: Bestemming resultaat
2020

•

Gemeente Laarbeek ontvangt van
Bizob een teruggave over 2020.
Daarnaast heeft men het sociaal
jaarverslag 2020 gepubliceerd.

•

Kennisnemen van de teruggave van
Bizob over het jaar 2020.
Kennisnemen van het sociaal
jaarverslag 2020 van Bizob.
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Uitnodiging Symposium
Rechtmatigheid 4 november
2021 in Woerden.
Uitnodiging running
sponsordiner zaterdag 11
september as. Brabantse
Kluis
Vergaderstukken AB Senzer
21 juli 2021
World Police & Fire Games in
Nederland in 2022
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College neemt voor kennisgeving aan.

College maakt persoonlijke afweging.

Wethouder Briels woont dit overleg bij.
Voor kennisgeving aangenomen.
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