OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 4 januari 2022
Aanwezig: F. van der Meijden, J. Briels, T. Meulensteen, M. Slaets-Sonneveldt, J. van de Ven
B&W

Onderwerp

Com/raad

Beslissing

Vaststellen besluitenlijst
Collegevergadering
21 december 2021

De besluitenlijst wordt in
overeenstemming met het
concept vastgesteld.

494672021

DVO trajectregie Wet
inburgering 2021

1. In te stemmen met de
Dienstverleningsovereenko
mst integrale trajectregie
2. Wethouder M.C. SlaetsSonneveldt te machtigen
voor de ondertekening van
de
Dienstverleningsovereenko
mst integrale trajectregie

516982021

Toezichtoordeel Informatie- en
Archiefbeheer 2021

RIB

Toelichting op besluit

Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021
in werking getreden. Deze nieuwe wet legt de
regie over het inburgeringstraject van
asielstatushouders neer bij de gemeenten. Dit
vraagt om een andere aanpak en werkwijze,
waarbij gemeenten hun rol als regievoerder
moeten invullen. Op 1 oktober 2021 is de
trajectregisseur begonnen. Om deze
werkzaamheden voor 5 gemeenten te verrichten
is het belangrijk om afspraken vast te leggen
over de samenwerking op het gebied van
integrale trajectregie. Er is besloten om deze
afspraken vast te leggen middels een
dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Het Toezichtoordeel Archief- en Het Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie
Informatiebeheer 2021 aan te
Noord-Brabant heeft op basis van de criteria uit
bieden aan de gemeenteraad
het Uitvoeringsagenda Interbestuurlijk Toezicht
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B&W

491922021

Onderwerp

Decembercirculaire
gemeentefonds 2021

Com/raad

RIB

Beslissing

Toelichting op besluit

met bijgevoegde
raadsinformatiebrief

2021 beoordeeld dat Laarbeek voldoet aan het
systematisch toezicht op het archief- en
informatiebeheer.

1. De financiële gevolgen 2021
te verwerken in de
jaarrekening 2021;
2. Bij de vaststelling van de
jaarrekening 2021 voor te
stellen om een
resultaatbestemming op te
nemen voor de toegekende
middelen in 2021 voor een
totaal van € 341.000;
3. De financiële gevolgen
2022-2025 te verrekenen
via de 1e tussenrapportage
2022 met het jaarlijks
geraamde
rekeningresultaat;
4. De financiële gevolgen van
het meerjarenperspectief te
betrekken bij de Kadernota
2023;
5. De raad te informeren via
een Raadsinformatiebrief.

Het zwaartepunt van de besluitvorming over de
uitkeringen uit het gemeentefonds vindt zijn
neerslag in de jaarlijkse mei- en
septembercirculaire. De decembercirculaire
gemeentefonds bevat informatie over de
afwikkeling van de laatste zaken van het
lopende uitkeringsjaar 2021. Daarnaast wordt
informatie verschaft over ontwikkelingen in
2022 en volgende jaren.
De financiële gevolgen 2021 worden verwerkt in
de jaarrekening 2021 waarbij bij de bestemming
van het jaarrekeningresultaat 2021 zal worden
voorgesteld om het ontvangen bedrag voor het
6e compensatiepakket coronacrisis en overige
taakmutaties (totaal € 341.000) hiervoor te
bestemmen.
De financiële gevolgen 2022-2025 worden
verwerkt in de 1e tussenrapportage 2022 door
middel van bijstelling van het jaarlijks geraamde
rekeningresultaat.
De financiële gevolgen van het
meerjarenperspectief zullen onderdeel zijn bij
de samenstelling van de Kadernota 2023.
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Onderwerp

529332021

Recht van opstal
tafeltennisvereniging Een en
Twintig

501252021

Provinciale beoordeling
begroting 2022 Laarbeek

520062021

Verkeersbesluit voor het
instellen van een
(brom)fietspad op de
Vonderweg in Beek en Donk

Com/raad

RIB

Beslissing

Toelichting op besluit

1. Het recht van opstal niet
beëindigen
2. Instemmen met bijgaande
conceptbrief.

Tafeltennisvereniging Een en Twintig uit Beek en
Donk heeft voor haar accommodatie aan de
Otterweg in 1992 een recht van opstal
gevestigd. Dit recht komt per 1 januari 2022 te
vervallen. De gemeente heeft geen belang bij
het beëindigen van dit recht en maakt gebruik
van de mogelijkheid om dit opstalrecht te
verlengen, waardoor de tafeltennisvereniging
gebruik kan blijven maken van hun
accommodatie.

De provinciale beoordeling van
de begroting 2022 Laarbeek
met daarbij de reactie van het
college ter kennisname voor te
leggen aan de raad via een
raadsinformatiebrief.

De provincie heeft als toezichthouder de
begroting 2022 van de gemeente Laarbeek
beoordeeld of deze structureel in evenwicht is.
Het uitgebrachte oordeel is dat de begroting
structureel in evenwicht is waardoor een
repressief (=terughoudend) toezicht van
toepassing is. Richting de raad zijn geen
toezichtbevindingen gemaakt. Een reactie
hierop vanuit het college zal ter kennisname
worden voorgelegd aan de raad via een
raadsinformatiebrief.

Instemmen met het
voornemen tot het instellen
van een (brom)fietspad op de
Vonderweg in Beek en Donk

Op 21 december 2021 is door uw college
besloten om de procedure op te starten voor
een verkeersbesluit voor het instellen van een
(brom)fietspad op de Vonderweg in Beek en
Donk.
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Onderwerp

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit
Nadat uw college heeft ingestemd met het
voornemen zal dit bekend worden gemaakt in
de MooiLaarbeek Krant en hebben
belanghebbenden de mogelijkheid om binnen 6
weken hun zienswijze kenbaar te maken.

249642021

Principeverzoek Ruimte-voorRuimtewoning
Groenewoudseweg Beek en
Donk

Geen medewerking verlenen
aan het oprichten van een
ruimte voor ruimte woning op
een perceel aan de
Groenewoudseweg in Beek en
Donk

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om
aan de Groenewoudseweg in Beek en Donk een
Ruimte voor Ruimte-woning te mogen bouwen.
Het verzoek past niet binnen het
bestemmingsplan Buitengebied als binnen de
Omgevingsvisie Buitengebied, derhalve stellen
we het college voor om geen medewerking te
verlenen aan het verzoek.

510772021

Verzoek zienswijze verkoop
Wethouder Heinsbergenplein
Beek en Donk

Een positieve zienswijze
afgeven aan Woonpartners
door middel van bijgaande
conceptbrief

Woningcorporatie Woonpartners uit Helmond is
eigenaar van het pand aan het Wethouder
Heinsbergenplein in Beek en Donk.
Omdat de verhuur van maatschappelijk
vastgoed, niet zijnde sociale huurwoningen,
niet tot de taken van een woningcorporatie
behoort, wil Woonpartners dit pand gaan
verkopen.
De opbrengst kan dan ten gunste komen van
het realiseren en onderhouden van het
woningbezit van Woonpartners. Hiervoor is
echter toestemming nodig van de minister.
Bij het indienen van zo’n aanvraag bij de
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524872021

Onderwerp

Aanwijzing (plaatsvervangend)
klachtencoördinator
Extra (online) ALV VNG 13
januari 2022
Informatiebijeenkomst
Eindhoven Airport (online) 20
januari 2022
Brief Ondernemersfonds
Laarbeek – gevolgen lockdown
voor ondernemers

Com/raad

Beslissing

Mevrouw K. van Meegdenburg
wordt aangewezen als
klachtencoördinator

Wethouder Meulensteen neemt
deel.
Wethouder Meulensteen en
burgemeester gaan in gesprek.
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Toelichting op besluit
minister moet Woonpartners een aantal
bescheiden overleggen, waaronder een
zienswijze van de gemeente. In die zienswijze
kan het college van burgemeester en
wethouders aangeven of zij mogelijk bezwaren
of opmerkingen heeft met/op de voorgenomen
verkoop, zodat de minister daarbij in zijn
besluitvorming rekening mee kan houden.
Aangezien met de verkoop er geen sociale
huurwoningen verloren gaan en de kopende
partij heeft aangegeven de huidige
bestemming van het pand te zullen blijven
respecteren en ook de huurder gebruik mag
blijven maken van het pand, heeft het college
een positieve zienswijze afgegeven aan
Woonpartners.
Er wordt een nieuwe klachtencoördinator
aangewezen.

