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B&W

71192021

Onderwerp

Com/raad

Beslissing

Vaststellen besluitenlijst
Collegevergadering
31 augustus 2021

De besluitenlijst wordt in
overeenstemming met het concept
vastgesteld

Principeverzoek bedrijf aan
De Wolfsputten Aarle-Rixtel

In principe medewerking te verlenen
aan:
Het wijzigen van de bestemming
agrarisch bedrijf naar een niet
agrarische bedrijfsbestemming ten
dienste van statische opslag, het
verwerken van pelzen, het huisvesten
van maximaal 8 werknemers en het
realiseren van 1 hectare nieuwe natuur
onder voorbehoud van een goedgekeurd
landschappelijk inpassingsplan.
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Toelichting op besluit

Vanwege het verbod op pelsdierhouderij
heeft de eigenaar van de
nertsenhouderij aan de Wolfsputten 7 in
Aarle-Rixtel een verzoek ingediend om
de bestemming van het perceel te
wijzigen naar een niet agrarisch bedrijf
ten dienste van statische opslag,
verwerken van pelzen, het huisvesten
van maximaal 8 werknemers en
inrichten van één hectare nieuwe
natuur. De ontwikkeling past onder
voorwaarden binnen het gemeentelijke
en provinciale beleid. Daarom wil het
college in principe medewerking
verlenen aan het verzoek.
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Onderwerp

Com/raad

Beslissing

109582021

Principeverzoek
bouwvlakverandering van
het agrarisch bedrijf aan de
Sonseweg te Lieshout

1. In principe medewerking verlenen
aan het verzoek;
2. Betrokkene te verzoeken een
ruimtelijke onderbouwing met
landschapsinpassingsplan in te
dienen.
3. Dit besluit betekent geen
automatische honorering van
uitbreiding van aantal koeien.
Voorafgaand aan de besluitvorming
hierover wordt toegezien op het
voeren van een omgevingsdialoog.

142272021

Verordening
Raad
1. Kennis te nemen van de Verordening
Maatschappelijke Participatie 14-10-2021
Maatschappelijke Participatie 2021
2021 gemeente Laarbeek
gemeente Laarbeek.
Cie. SD
2. De Verordening Maatschappelijke
21-9-2021
Participatie 2021 ter vaststelling voor
te leggen aan de gemeenteraad.
3. In te stemmen met de conceptreactie naar de Cliëntenraad
Participatiewet.
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Toelichting op besluit
Betrokkene exploiteert ter plaatse een
melkveehouderij en heeft
uitbreidingsplannen. Uit ingewonnen
advies bij de Adviescommissie
Agrarische Bouwaanvragen blijkt dat
een en ander noodzakelijk is voor een
doelmatige agrarische bedrijfsvoering
en ontwikkeling van het bedrijf. In het
bestemmingsplan Buitengebied is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor
het planologisch regelen van de
noodzakelijke vergroting van het
bestemmings-/bouwvlak.
De raad heeft op 18 maart 2021 het
minima- en armoedebeleid van de
gemeente Laarbeek vastgesteld.
Onderdeel hiervan is het wijzigen van
de Bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten.
De gewijzigde verordening ligt nu ter
vaststelling voor.
De wijzigingen zijn: 1. Het actualiseren
op basis van wet- en regelgeving; 2.
Het toepassen van een eenmalige
inflatiecorrectie; 3. Het wijzigen van de
doelgroep: regeling is niet meer van
toepassing voor inwoners tot 18 jaar.
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Onderwerp

160362021

Verordening individuele
inkomenstoeslag 2021
gemeente Laarbeek

250832021

Principeverzoek
productiegebonden
detailhandel/kleinschalige
horeca Knapersven
Mariahout

Com/raad

Beslissing

Raad
1. Kennis te nemen van de Verordening
14-10-2021
Individuele Inkomenstoeslag 2021
gemeente Laarbeek.
Cie. SD
2. De Verordening Individuele
21-9-2021
Inkomenstoeslag 2021 gemeente
Laarbeek ter vaststelling voor te
leggen aan de gemeenteraad.
3. De Beleidsregel Individuele
Inkomenstoeslag gemeente Laarbeek
2021 vast te stellen, onder
voorbehoud van vaststelling van de
Verordening Individuele
Inkomenstoeslag 2021 gemeente
Laarbeek door de raad.
4. In te stemmen met de conceptreactie naar de Cliëntenraad
Participatiewet.

Het college verleent in principe
medewerking aan het verzoek voor
productiegebonden detailhandel met
kleinschalige horeca aan het Knapersven
36 - 38 Mariahout, onder nadere
voorwaarden:
1. Binnen een jaar, na positief besluit
van het college, dient een
3

Toelichting op besluit
De raad heeft op 18 maart 2021 het
minima- en armoedebeleid van de
gemeente Laarbeek vastgesteld.
Onderdeel hiervan is het wijzigen van
de Verordening individuele
inkomenstoeslag. De gewijzigde
verordening ligt nu ter vaststelling voor.
De 2 wijzigingen zijn: 1. Werktoeslag:
de Individuele Inkomenstoeslag wordt
aangepast door gedurende maximaal
twee jaar niet uit te gaan van 100%
van de bijstandsnorm, maar 130% van
de bijstandsnorm bij de uitstroom naar
werk; 2. Gezinstoeslag: de Individuele
Inkomenstoeslag voor alleenstaande
ouders en gezinnen met minderjarige
kinderen wordt niet na 36 maanden
maar na 12 maanden toegekend.
Het college verleent in principe
medewerking aan het verzoek voor
productiegebonden detailhandel met
kleinschalige horeca aan het
Knapersven 36 - 38 Mariahout onder
voorwaarden. Deze voorwaarden
worden nader uitgewerkt in de
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2.

3.
4.

5.
6.

344082021

Raadsvragen geldkiosk Beek Antwoorden Donk
brief

Toelichting op besluit

omgevingsvergunning te zijn
noodzakelijke omgevingsvergunning en
aangevraagd voor de kleinschalige
exploitatievergunning.
horeca.
De omwonenden worden ingelicht
over de plannen voor kleinschalige
horeca vooraf aan het
vergunningentraject. Het is de
verantwoordelijkheid van de
initiatiefnemer om de omwonenden
te informeren.
Parkeren dient te gebeuren op eigen
terrein.
Het betreft kleinschalige daghoreca
die enkel seizoensgebonden (15
maart-31 oktober) open is.
Er worden geen alcoholhoudende
dranken geschonken.
De openingstijden en de omvang van
het terras worden vastgelegd in de
exploitatievergunning.

In te stemmen met de bijgevoegde
Door de fractie van PNL zijn er vragen
antwoordbrief en deze (met bijlagen) via ex artikel 37 Reglement van Orde
de griffie aan de raadsleden te laten
gesteld met betrekking tot de Geldkiosk
versturen.
in Beek en Donk. In de bijgevoegde
conceptbrief zijn de vragen beantwoord.
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Toelichting op besluit

349922021

Participatiebeleid
Omgevingswet

Raad
1. Het college verzoekt de raad om het
14-10-2021
‘Participatiebeleid Omgevingswet
gemeente Laarbeek’ vast te stellen;
Cie. RD
2. Het college gaat akkoord om de
22-9-2021
uitwerking van het participatiebeleid
in nadere uitvoeringsbijlagen vast te
stellen:
1) een uitvoeringsbijlage voor
(beleids-) medewerkers en
2) een uitvoeringsbijlage voor
inwoners en ondernemers over
de omgevingsdialoog

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022
de Omgevingswet in werking.
Gemeenten dienen voor de
inwerkingtreding eigen
participatiebeleid vast te stellen. Dit
beleid geeft kaders waarbinnen de
gemeente Laarbeek zelf haar
participatie vormgeeft bij projecten of
plannen in de fysieke leefomgeving en
stimuleert het voeren van de
omgevingsdialoog door initiatiefnemers.

321902021

Vervangen brug Stapweg,
kredietaanvraag

Raad
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld
14-10-2021 een krediet van € 315.000 beschikbaar
te stellen tbv het vervangen van de brug
Cie. RD
aan de Stapweg te Beek en Donk.
22-9-2021

Het aan te vragen krediet voor de
vervanging van de brug Stapweg
bedraagt € 315.000. Zoals aangegeven
in de Kadernota 2022 kunnen de
kapitaallasten hiervan ad € 7.088 ten
laste worden gebracht van het
beschikbare budget voor
vervangingsinvesteringen
(69223000/00030).
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Onderwerp

315692021

Kredietaanvraag sanering
Pater Vogelstraat,
Hubertusweg en Kerkstraat
Beek en Donk

349722021

Inkoopstrategie
arbodienstverlener

145592021

Voorkeursalternatief
N272/N615

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit

Raad
1. Besloten wordt tot een volledige
14-10-2021
sanering van de
bodemverontreiniging in de Pater
Cie. RD
Vogelsstraat, de Hubertusweg en de
22-9-2021
Kerkstraat.
2. De extra kosten die hiermee gemoeid
zijn ad € 370.000,- worden gedekt
uit de voorziening riool.

Door middel van grondonderzoeken zijn
er ernstige verontreinigingen van
zinkassen aangetoond in de Pater
Vogelsstraat, de Hubertusweg en
gedeeltelijk de Kerkstraat. Om de
sanering mogelijk te maken wordt een
extra krediet aangevraagd.

1. Instemmen met de inkoopstrategie
“Inkoopstrategie arbodienstverlening
gemeente Gemert-Bakel en
Laarbeek”.
2. Instemmen met de mandatering aan
de manager AO voor de verdere
afhandeling van de
inkoopaanbestedingsprocedure voor
zover deze binnen het beschikbare
Arbo budget wordt uitgevoerd.

Door middel van deze gezamenlijke
aanbesteding willen de gemeente
Laarbeek en de gemeente Gemert-Bakel
zorgdragen voor het beschikbaar stellen
van een kwalitatief goede
arbodienstverlening voor haar
medewerkers. De contracten met onze
huidige arbodienstverleners verlopen
per 1-1-2022 (gemeente Gemert-Bakel
Arbo-unie en Gemeente Laarbeek HCC).
Het is dus noodzakelijk om een nieuwe
arbodienstverlener te contracteren.

RIB

De raad middels een
raadsinformatiebrief informeren over het
niet akkoord gaan met het door de
provincie gepresenteerde
voorkeursalternatief N272/N615.
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362272021

Zienswijze voorgenomen
deelname MRE aan Bizob

329982021

Verzoek advies
voorgenomen fusie van
Stichting openbaar
onderwijs Jan van Brabant
en Onderwijsstichting de
Peel

Com/raad

Beslissing

Raad
1. Kennisnemen van de aanbiedingsbrief
14-10-2021
van de MRE d.d. 6 september 2021.
2. Concept zienswijze ter vaststelling
Cie. AZ
voorleggen aan de gemeenteraad.
23-9-2021

Er wordt ingestemd met de in dit
voorstel en in brief in bijlage
opgenomen reactie op het verzoek van
Stichting openbaar onderwijs Jan van
Brabant en Onderwijsstichting de Peel
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Toelichting op besluit
De MRE beschikt niet over een eigen
inkoopfunctie. De MRE werkt sinds 2019
voor
wat
betreft
de
grotere
inkooptrajecten samen met Stichting
Bureau Inkoop en Aanbestedingen
Zuidoost-Brabant (Bizob) op basis van
een
dienstverleningsovereenkomst.
Deze overeenkomst loopt op 1 januari
2022 af. Het bestuur van MRE wil vanaf
deze datum formeel deel te nemen in
Stichting Bizob. Conform het bepaalde in
artikel
31a
van
de
Wet
gemeenschappelijk regelingen wordt de
gemeenteraad in de gelegenheid gesteld
om een zienswijze uit te brengen met
betrekking tot dit voorgenomen besluit.
Voorgesteld wordt om in te stemmen
met het voorstel deel te nemen aan de
Stichting Bizob.
Op 23 juli jl. heeft het college een
verzoek ontvangen om advies uit te
brengen met betrekking tot de
voorgenomen fusie van Stichting
Openbaar Onderwijs Jan van Brabant
en Onderwijsstichting De Peel. In dit
voorstel is de reactie hierop van het
college aan de orde.
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Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit

Opstellen van een
bestemmingsplan
Lekerstraat ong. Beek en
Donk

1. Akkoord te gaan met de ruimtelijke
onderbouwing Lekerstraat ong. Beek
en Donk.
2. Met initiatiefnemers nog een
planschadeverhaal- en
landschapsinvesteringsovereenkomst tekenen.

Vanwege de ombouw van de N279
wordt de woning met bijbehorende
loods van 1600m2 aan de Pater van de
Burgtweg 1 in Beek en Donk gesloopt.
Eigenaren verzoeken om deze aan de
Lekerstraat ongenummerd terug te
bouwen, met dien verstande dat de
loods maximaal 1000m2 groot wordt.
Het college heeft eerder aangegeven
hier in principe aan mee te willen
werken. Om de planologische
aanvaardbaar aan te tonen is een
ruimtelijke onderbouwing opgesteld.
Het college gaat akkoord met deze
onderbouwing. Initiatiefnemer kan het
plan nu verder uitwerken in een
bestemmingsplan wat vervolgens in
procedure wordt gebracht.

Vergaderstukken AB Blink
d.d. 08-09-2021
Vergaderstukken DB MRE
d.d. 06-09-2021
Uitnodiging masterclass
MRE economische systemen
(online) woensdag 15
september 19.00 – 20.00
uur

Wethouder Briels woont dit overleg bij.
Burgemeester woont dit overleg bij.
College neemt niet deel

8

