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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 9 maart 2021
Aanwezig: F. van der Meijden, J. Briels, T. Meulensteen, M. Slaets-Sonneveldt, J. van de Ven
Afwezig:

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

Collegevergadering van

met het concept vastgesteld

Toelichting op besluit

2 maart 2021
1.2

47425-

Illegale kap eik Rooijseweg te

Er wordt tegemoet gekomen aan de

Eerder was een voornemen tot het

O

2020

Mariahout

zienswijze en daardoor wordt afgezien van

opleggen van een herplantplicht

een herplantplicht.

opgelegd. Dit omdat zonder vergunning
een boom is gekapt die vermeld was op
de Groene Kaart. Tegen het voornemen
kon een zienswijze kenbaar worden
gemaakt.
Uit de zienswijze is gebleken dat de
eigenaar wel een omgevingsvergunning
voor het kappen van de boom heeft
aangevraagd. Van de Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant hebben ze per abuis via
een brief vernomen dat de boom niet
voorkomt op de Groene Kaart en dat er
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zonder vergunning gekapt mag worden.
Vervolgens is de boom gekapt. Uit eigen
beweging is een nieuwe boom op hun
perceel geplant. In dit geval wordt geen
herplantplicht opgelegd. De eigenaren
van de boom hebben de juiste weg
bewandeld.
1.3

3239-

Zienswijze raadsbesluit LED-

Cie SD

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande

Door de voetbalclubs is een brief

O

2021

verlichting sportparken namens

informeren

conceptbrief en de commissie sociaal domein

ingestuurd waarin zij aangeven dat het

hierover te informeren.

besluit van de gemeenteraad van

diverse verenigingen

17 december 2020 over de ledverlichting
niet correct is geweest gezien het door
het CDA ingediende en unaniem
aangenomen amendement.
1.6

9296-

Beleidsregels Tijdelijke

O

2021

RIB

1. De Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning

Door de kabinetsmaatregelen tijdens de

ondersteuning noodzakelijke

Noodzakelijke Kosten TONK 2021 gemeente

coronacrisis hebben veel huishoudens te

kosten

Laarbeek vast te stellen.

maken met een plotselinge,

2. Kennis te nemen van de concept-

onvoorzienbare en onvermijdelijke

Dienstverleningsovereenkomst tussen de GR

terugval in hun inkomsten. Ondanks de

Peelgemeenten en de GR Senzer, waarbij er

steunpakketten van het kabinet bieden

van de zijde van het college geen

de bestaande en tijdelijke voorzieningen

zienswijzen zijn.

mogelijk nog voor veel huishoudens

3. In te stemmen met bijgesloten concept-

onvoldoende ondersteuning, omdat

raadsinformatiebrief.

noodzakelijke woonkosten doorlopen en
niet op korte termijn kunnen worden
teruggeschroefd. Zij lopen daardoor het
risico op het opbouwen van schulden.
Daarom heeft het kabinet de TONK
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(Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten) in het leven geroepen. De TONK
is een tijdelijke regeling die met
terugwerkende kracht van toepassing is
van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.
Men kan tot 1 augustus 2021 een
aanvraag indienen. De bijbehorende
beleidsregels liggen nu voor ter
vaststelling.
1.8

9089-

Evaluatie intergemeentelijke

O

2021

samenwerking Gemert-Bakel

RIB

1. Kennisnemen van het evaluatierapport

De gemeenten Laarbeek en Gemert-

“Samen in bedrijf” van Arena Consulting.

Bakel zijn in 2008 gaan samenwerken op

2. Besluiten tot het aangaan van de

het gebied van de bedrijfsvoering.

overeenkomst met de gemeente GemertBakel voor de verdere ontwikkeling van de

De samenwerking is tweemaal

samenwerking en deze namens het college

geëvalueerd. De eerste keer in 2017, aan

te laten ondertekenen door de burgemeester

de hand van een interne klantwaardering

en de gemeentesecretaris.

en recent in 2020 via een meer

3. Instemmen met de Raadsinformatiebrief

bestuurlijke evaluatie.

(RIB) en deze versturen aan de
gemeenteraad.

Uit de evaluatie blijkt dat de
intergemeentelijke samenwerking wordt
gewaardeerd en absoluut meerwaarde
heeft. De afspraken zoals ze destijds zijn
gemaakt, behoeven op verschillende
fronten aanpassing. Beide gemeenten
willen dan ook in vertrouwen en
gezamenlijk op basis van het
uitgebrachte onderzoeksrapport van
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Arena komen tot een herziening van de
GR opdat deze voldoet aan de huidige tijd
én recht doet aan de overwegingen die
destijds hebben geleid tot het
formaliseren van de GR.
2.1

44074-

Bezwaarschrift tegen besluit

Het pro-forma bezwaarschrift tegen het

Er is een bezwaarschrift ingediend tegen

O

2020

intrekking last onder dwangsom

besluit tot het intrekken van een last onder

het besluit tot het intrekken van een last

aan betrokkene

dwangsom bij betrokkene wordt niet-

onder dwangsom opgelegd voor

ontvankelijk verklaard. Het college komt

overtredingen van het Activiteitenbesluit

daarmee niet toe aan de inhoudelijke

op gronden in Aarle-Rixtel.

beoordeling van het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift was niet in
overeenstemming met de eisen die
daaraan gesteld worden in de Algemene
wet bestuursrecht. De gronden van
bezwaar zijn niet op tijd aangevuld,
zodat het college het bezwaarschrift in
overeenstemming met het advies van de
commissie bezwaarschriften nietontvankelijk heeft verklaard.

2.2
O

49382021

Machtigingsbesluit Hersteloperatie

Er wordt ingestemd met:

In dit voorstel ligt ter instemming een

Kinderopvangtoeslagaffaire

1. De machtiging van de

machtigingsvoorstel, een

Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden
te benaderen in kader van de hersteloperatie
toeslagenaffaire.
2. De ondertekening van de
verwerkersovereenkomst en de
gebruikersvoorwaarden van het portaal van

verwerkersovereenkomst en de
gebruikersvoorwaarden van het portaal
van de Belastingdienst/Toeslagen in
kader van de gegevensoverdracht tussen
Belastingdienst/Toeslagen en de
(onder)gemachtigde en een
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de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de

akkoordverklaring gegevensuitwisseling,

gegevensoverdracht tussen

voor bij het college om de hulpverlening

Belastingdienst/Toeslagen en de
(onder)gemachtigde.
3. De ondertekening van de
akkoordverklaring gegevensuitwisseling.

aan gedupeerden van de
kinderopvangtoeslagaffaire in Laarbeek
uit te kunnen voeren.

4. Het kennis nemen van het schrijven van
waterschap de Dommel, ic van het hierin
opgenomen verzoek en met ondertekening
door de secretaris van onze reactie hierop.
2.3

5731-

O

2021

Advies toekomstvisie Aarle-Rixtel

3.2

Brief van MRE over Herstelaanpak Breed

O

Economisch Vestigingsklimaat

3.5

Uitnodiging colleges voor

O

informatiebijeenkomst over stand van
zaken en ontwikkeling Tozo, 17 maart
2021 via Teams

Het college van burgemeester en wethouders

In 2020 heeft het dorpsplatform Aarle-

besluit:

Rixtel een Toekomstvisie 2030 opgesteld.

- kennis te nemen van het advies van de

De adviesraad sociaal domein heeft

adviesraad sociaal domein bij de

daarbij een advies gestuurd naar het

Toekomstvisie Aarle-Rixtel 2030 van het

college van burgemeester en

dorpsplatform Aarle-Rixtel;

wethouders, waarbij onder andere

- bijgesloten reactie te geven op het advies

ingegaan wordt op de toenemende druk

van de adviesraad sociaal domein.

in de gezondheidszorg en vergrijzing.

