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Beslissing

Toelichting op besluit

De besluitenlijst wordt in
overeenstemming met het concept
vastgesteld.

45183- Ontwikkeling team
2021
communicatie

Instemmen met het
communicatieframe

Het team communicatie is bezig om de
communicatie van de gemeente Laarbeek verder
te professionaliseren en in te zetten op een meer
strategisch niveau.
Naast voortgang van de reguliere
werkzaamheden zetten we gestructureerd
stappen om belangrijke thema’s (oa participatie,
social media) specifiek aan te pakken. Doel is om
de organisatie communicatief sterker te maken,
inwoners meer te betrekken bij beleid en focus te
houden op strategische communicatie vanuit het
bestuur.

46722- Advies adviesraad sociaal
2021
domein woonzorgvisie

1. Kennis te nemen van het advies
van de Adviesraad Sociaal Domein
over het opstellen van een
Woonzorgvisie gericht op de
volgende punten:

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft het
recht om gevraagd en ongevraagd het college te
adviseren over het (voorgenomen) beleid. De
ASD heeft een advies gegeven over het al dan
niet opstellen van een woonzorgvisie. Het
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a. Zorg is onvoldoende aan de onderwerp wonen en zorg is geïntegreerd in de
orde geweest in de
woonvisie die op dit moment ter inzage ligt.
inwonerbijeenkomsten;
b. Het opstellen van een
aparte woonzorgvisie;
c. De aandacht voor zorg in de
woonvisie.
2. Bijgevoegde brief als reactie op
het advies van de Adviesraad
Sociaal Domein te versturen.
17150
-2021

Vervangen brug
Stapweg

1. In te stemmen met de
inkoopstrategie tbv het
vervangen van de brug aan de
Stapweg.
2. Het afdelingshoofd
omgevingsbeheer te mandateren
tot het goedkeuren van het
gunningsbesluit, het
ondertekenen van de brieven
voor gunning en afwijzing en het
ondertekenen van de
overeenkomst.
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Burgemeester en wethouders hebben de
inkoopstrategie vastgesteld voor het vervangen
van de brug aan de Stapweg in Beek en Donk.
Daarin is vastgelegd op welke manier we een
aannemer selecteren om de werkzaamheden uit
te voeren.
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43746
-2021

Inbreng gemeentelijke
percelen in Boer, Bier,
Water

1. Het onderhands verpachten van
gemeentelijke percelen aan
Coöperatieve Boer, Bier, Water
tegen de opbrengsten van het
brouwgerst;
2. In de geliberaliseerde
pachtovereenkomsten van de
betreffende percelen voor 2022
de voorwaarde op te nemen dat
het brouwgerst na het oogsten
van de gewassen in 2022 zal
worden ingezaaid en dat hiermee
de verplichting voor de pachter
tot het inzaaien van vanggewas
komt te vervallen.

29878
-2021

Bezwaarschrift
omgevingsvergunning
Middenakkerdreef Beek
en Donk, Olo 5910365

1. Het bezwaar ongegrond te
verklaren.
2. De motivering van het besluit aan
te passen naar aanleiding van de
gewijzigde tekening.
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Toelichting op besluit
Coöperatieve Boer, Bier, Water zet zich onder
andere in voor een efficiënt beheer en verdeling
van water, gewasbescherming, gezonde bodem
en brouwgerst. Zij hebben de gemeente
Laarbeek verzocht om gemeentelijke percelen
ter beschikking te stellen ten behoeve van het
verbouwen van brouwgerst. De betreffende
gemeentelijke percelen worden normaliter op
grond van de Nota grondbeleid 2020-2026
éénjarig uitsluitend aan een agrariër verpacht
bij inschrijving. Het college wordt verzocht af te
wijken van de Nota grondbeleid 2020-2026 door
de betreffende gemeentelijke percelen
onderhands te verpachten aan Coöperatieve
Boer, Bier, Water. Mocht het college hiertoe
besluiten, dan wordt het college verzocht om in
de geliberaliseerde pachtovereenkomsten van
de betreffende percelen voor 2022 de
voorwaarde op te nemen dat het brouwgerst na
het oogsten van de gewassen in 2022 zal
worden ingezaaid en dat hiermee de verplichting
voor de pachter tot het inzaaien van vanggewas
komt te vervallen.
Naar aanleiding van het advies van de
bezwarencommissie is er een gewijzigde
tekening ingediend. De tekening voldoet aan de
voorschriften uit het bestemmingsplan. De
omgevingsvergunning is daarom terecht
verleend en het bezwaar is daarom ongegrond.
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Uitnodiging opening
Teugelders Kraom op
zaterdag 18 december
as.
Realisatie
tussenvoorziening
vergunninghouders en
commitment Brabantse
gemeenten
Vergadering DB GGD 1
december as.
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Gezien corona situatie onwenselijk

Voor kennisgeving aangenomen.

Wethouder Briels woont dit overleg
bij.
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