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364762021

Onderwerp

Com/raad

Beslissing

Vaststellen besluitenlijst
Collegevergadering d.d.
19 oktober 2021

De besluitenlijst wordt in
overeenstemming met het concept
vastgesteld.

Wijziging
Gemeenschappelijke
Regeling VRBZO

In te stemmen met het bijgevoegde
concept raadsvoorstel waarin de raad
wordt gevraagd uw college
toestemming te verlenen om een
gewijzigde gemeenschappelijke
regeling te treffen volgens de
bijgevoegde concept-regeling.
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Toelichting op besluit

De huidige Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio BrabantZuidoost is van kracht sinds 1
januari 2014. Omdat er in de
tussentijd een aantal zaken
gewijzigd zijn dient deze regeling te
worden geactualiseerd. Aan de
colleges van de deelnemende
gemeenten is door het bestuur
VRBZO gevraagd een aangepaste
Gemeenschappelijke Regeling vast
te stellen. Het Algemeen Bestuur
van de Veiligheidsregio BrabantZuidoost (VRBZO) heeft hiertoe een
voorstel voor een geactualiseerde
versie vrijgegeven.
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426782021

Schriftelijke vragen ex art
37 RvO PNL over CPO
Kerkakkers Beek en Donk

Instemmen met de beantwoording van
de schriftelijke vragen ex artikel 37
RvO

Door de fractie van PNL zijn
schriftelijke vragen gesteld over het
proces rond het CPO-project
Kerkakkers in Beek en Donk. Deze
vragen zijn beantwoord.

285102020

Verzoek verkoop
groenstrook gelegen voor
de woning Hoekendaal in
Lieshout

1. Het sluiten van een koopovereenkomst voor de grond gelegen voor
woningen aan Hoekendaal te
Lieshout;
2. Het sluiten van een bruikleenovereenkomst voor de overige
strook grond die reeds particulier is
ingericht, gelegen voor woning aan
Hoekendaal te Lieshout.

Voor het onderhoud van de
gemeentegrond gelegen voor de
woningen aan Hoekendaal in
Lieshout is in 1992 door voormalig
gemeente Lieshout een
onderhoudsovereenkomst gesloten
met de eigenaren van de
aangrenzende woningen. In 2007
zijn deze afspraken geactualiseerd
door de gemeente Laarbeek. De
eigenaren van de aangrenzende
woningen hebben een verzoek
ingediend om een groot gedeelte
van de gemeentegrond aan te
kopen. Zij hebben aangegeven geen
interesse te hebben in een gedeelte
van de grond. Dit gedeelte wordt
echter al gebruikt en komt voor
verkoop in aanmerking. Volgens het
geldende beleid dient deze grond
daarom te worden teruggeven aan
de gemeente. Het college wordt
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verzocht om in te stemmen met de
verkoop van de stroken grond
gelegen voor woningen aan
Hoekendaal te Lieshout. Daarnaast
wordt het college verzocht, vanwege
de uitzonderlijke situatie dat voor
het gebruik van de gemeentegrond
tot op heden een
onderhoudsovereenkomst gold en
het een gezamenlijk aankoopverzoek
betreft van drie aanwonenden, af te
wijken van het geldende beleid door
een bruikleenovereenkomst te
sluiten voor de strook grond gelegen
voor een pand aan de Hoekendaal te
Lieshout.

192242021

Principeverzoek
bestemmingsplanwijziging
ten behoeve van het
vergroten van het agrarisch
bouwvlak aan de
Lieshoutseweg in AarleRixtel

Geen medewerking verlenen aan het
vergroten van het agrarisch bouwvlak
Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel ten
behoeve van het oprichten van een
loods voor de opslag en verwerking van
tuinbouwproducten vanwege de
aantasting cultuurhistorisch gebied de
Bolle Akker. Dit dient geen breder
maatschappelijk belang.
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De eigenaar van het tuinbouwbedrijf
aan de Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel
heeft een verzoek ingediend voor
het vergroten van het agrarisch
bouwvlak ten behoeve van een
nieuwe loods voor de opslag en
verwerking van tuinbouwproducten.
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Aanpak laaggeletterdheid
na 2021

Com/raad
RIB

Beslissing

Toelichting op besluit

1. In te stemmen met de bijgaande
gewijzigde aanpak laaggeletterdheid
vanaf 1 januari 2022.
2. De raad te informeren middels
bijgaande raadsinformatiebrief over
de gewijzigde aanpak
laaggeletterdheid vanaf 1 januari
2022.

Gedurende de periode 2017-2021
bestaat een samenwerkingsverband
tussen LEVgoep, bibliotheek De Lage
Beemden, ROC Ter AA, Stichting
Lezen en Schrijven en de gemeente
Laarbeek om onder de noemer
Taalhuis Laarbeek een aantal
activiteiten te ontplooien in het
kader van de aanpak van
laaggeletterdheid in Laarbeek. In
2020 heeft een evaluatie
plaatsgevonden. Eén van de punten
die hieruit naar voren is gekomen is
dat het daadwerkelijk werven van
laaggeletterden (m.n. NT-1) en het
toeleiden ervan richting formeel
en/of informeel onderwijs
onvoldoende blijkt te lukken. De
vraag ontstond: gaan we stoppen
met het Taalhuis of gaan we met
onze samenwerkingspartners kijken
hoe we middels een gewijzigde
aanpak wel tot het gewenste
resultaat kunnen komen. Met de
voorgestelde gewijzigde aanpak
zoals we deze met onze partners
hebben opgesteld, hebben we het
vertrouwen om meer mensen te
bereiken die moeite hebben met
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lezen, schrijven, rekenen en digitale
vaardigheden, om hen vervolgens
door te geleiden richting passend
aanbod van het Taalhuis.

413382021

Evaluatie Voorziening
Kleine Schulden

RIB

1. Kennis te nemen van de evaluatie
Voorziening Kleine Schulden.
2. Instemmen met de wijzigingen
vanuit de evaluatie.
3. De raad middels bijgaande
raadsinformatiebrief te informeren
over de evaluatie Voorziening Kleine
Schulden en de wijzigingen
Voorziening Kleine Schulden.
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De Voorziening Kleine Schulden is
een maatwerkvoorziening waar een
afgebakende groep inwoners een
beroep op kan doen, zodat grotere
(financiële) problemen worden
voorkomen. Vanuit de voorziening
wordt de schuld betaald en de
vordering komt bij de gemeente te
liggen. Aan de verstrekking worden
voorwaarden verbonden met
betrekking tot aflossen,
gedragsverandering, e.d.. Vanaf 1
januari 2021 is het mogelijk om dit
instrument in te zetten. De
gemeenteraad heeft gevraagd om de
voorziening na een jaar te
evalueren.
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Verlenging
jachthuurovereenkomst

247232021

Aanpassen
bedrijfsbestemming naar
wonen Brakenstraat Beek
en Donk
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Het afsluiten van een geactualiseerde
jachthuurovereenkomst met
Wildbeheereenheid Nuenen.

Vanwege het aflopen van de huidige
jachthuurovereenkomst met de
voormalig Wildbeheereenheid LIMA,
de fusie van wildbeheereenheden
en gewijzigde wetgeving over jacht,
beheer en schadebestrijding wordt
het college verzocht tot het sluiten
van een geactualiseerde
jachthuurovereenkomst met
Wildbeheereenheid Nuenen.

1. De raad voor te stellen het
bestemmingsplan Brakenstraat in
Beek en Donk (na voorafgaande
behandeling in de commissie
Ruimtelijk Domein) ongewijzigd
vast te stellen.
2. De raad voor te stellen voor het
bestemmingsplan geen
exploitatieplan vast te stellen.

Dit bestemmingsplan voorziet in het
herbestemmen van een
bedrijfswoning aan de Brakenstraat
naar Wonen. Tegelijkertijd wordt
het onmogelijk gemaakt dat bij het
bedrijfspand aan de
Brakenstraat een nieuwe
bedrijfswoning kan worden
toegevoegd.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft
6 weken ter inzage gelegen en in
deze periode zijn geen
zienswijzen ingediend. Het
bestemmingsplan kan daarom
ongewijzigd door de gemeenteraad
worden vastgesteld.
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Onderwerp
Aanpassen bestemming
wonen en natuur
Achterbosch Lieshout

Com/raad
Cie RD
12-1-2022
Raad
27-1-2022
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WVG aanbod Sparrendreef
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1. De raad voor te stellen het
bestemmingsplan Achterbosch (na
voorafgaande behandeling in de
commissie Ruimtelijk Domein)
ongewijzigd vast te stellen.
2. De raad voor te stellen voor het
bestemmingsplan geen
exploitatieplan vast te stellen.

Dit bestemmingsplan voorziet in het
aanpassen van de begrenzing voor
de bestemmingen “Wonen” conform
de feitelijke eigendomsgrenzen.
Tegelijkertijd wordt de aanwezige
paardenbak planologisch vastgelegd
en wordt de bestemming “Natuur”
wat verlegd en vergroot. Het
ontwerp bestemmingsplan heeft 6
weken ter inzage gelegen en in
deze periode zijn geen zienswijzen
ingediend. Het bestemmingsplan
kan daarom ongewijzigd door de
gemeenteraad worden vastgesteld.

1. Af te zien van het eerste recht van
koop op de kadastrale percelen
Lieshout A792, A767, A769 en
A768, zoals bedoeld in de Wet
Voorkeursrecht Gemeenten.
2. In te stemmen met de inhoud van
de antwoordbrief.
3. De commissie AZ in de
eerstvolgende vergadering
mondeling over dit besluit te
informeren.

Op een deel van het buitengebied
heeft de gemeente voorkeursrecht
gevestigd. Onder dit voorkeursrecht
is een viertal percelen te koop
aangeboden aan de gemeente. De
gemeente heeft op dit moment
onvoldoende uitgewerkte plannen
die op deze percelen uitgevoerd
kunnen worden en ziet daarom af
van haar eerste recht van koop.
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Toetredingsverzoek Blink
van Son en Breugel,
collegebesluit

1. Het bijgevoegde besluit te nemen
tot het treffen van een gewijzigde
de gemeenschappelijke regeling
reiniging Blink, die als citeertitel
“Gemeenschappelijke regeling Blink
2022” krijgt.
2. Conform de bepalingen in de
Gemeentewet het
toestemmingsbesluit van de
gemeenteraad en het
instemmingsbesluit van het college
te publiceren.
N.B. deze beslispunten zijn
geformuleerd in opdracht van het AB
Blink en worden in alle deelnemende
gemeenten in dezelfde formulering
behandeld.

Laarbeek
werkt
met
andere
gemeenten en Suez samen in de
gemeenschappelijke regeling Blink
voor het inzamelen van afval. In
deze regeling veranderen twee
zaken: Suez is overgenomen en
verandert van naam in PreZero, en
de gemeente Son en Breugel wil ook
gaan deelnemen aan de regeling. De
gemeente
besluit
om
deze
veranderingen toe te staan. Dit is
door de gemeenteraad besloten op
14 oktober 2021 en wordt nu door
het college bevestigd.

Overleg regiegroep en DB
ZVHBZO d.d. 21 okt 2021
Uitnodiging
Sleutelteruggave
Teugelders van
Ganzendonck woensdag 3
november as.
Vergaderstukken AB Blink
d.d. 20 oktober 2021
Vergaderstukken AB BSOB
d.d. 20 oktober 2021

Burgemeester heeft aan dit overleg
deelgenomen.
Burgemeester zal hierbij aanwezig
zijn.

Wethouder Briels heeft aan dit overleg
deelgenomen.
Wethouder Meulensteen heeft aan dit
overleg deelgenomen.
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Uitnodiging
Vogelvereniging Laarbeek
vogeltentoonstelling 5-7
november 2021
Oproep Regionaal Platform
Fraudebestrijding Zuidoost
tot aansluiten bij de
landelijke Stuurgroep
Interventieteams
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Burgemeester brengt een bezoek aan
de vogeltentoonstelling.

College besluit tot aansluiting.
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Toelichting op besluit

