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B&W

Onderwerp
Vaststellen besluitenlijst
d.d. Collegevergadering
2 november 2021

43546 Intentieverklaring
-2021 24uurs opvang
voorziening Helmond

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit

De besluitenlijst wordt in overeenstemming
met het concept vastgesteld

De intentieverklaring inzake de
samenwerking voor het ontwikkelen van
een 24 uurs voorziening voor inwoners met
meervoudige, complexe problematiek te
ondertekenen
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In Helmond en de Peelgemeenten is een
groep van ongeveer 50 inwoners die in
verband met hun meervoudige problemen
en complex gedrag nergens terecht kunnen.
Zij zijn vaak dakloos, verblijven meestal
overal kortdurend omdat hun gedrag veelal
voor veel problemen zorgt. De gemeente
Helmond wenst daarom een 24uurs
voorziening te ontwikkelen en vraagt diverse
partijen hiertoe een intentieverklaring te
ondertekenen. Om de ontwikkeling van een
24uurs voorziening mogelijk te maken, is
draagvlak bij onze inwoners en
samenwerking met diverse organisaties en
gemeenten noodzakelijk. Met deze
intentieverklaring willen we onderstrepen
dat we het initiatief van de gemeente
Helmond ondersteunen.

B&W

Onderwerp

43800 Budgetoverhevelingen
-2021 2021

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit

Cie. AZ
18-11-2021

1. In te stemmen met de 41
budgetoverhevelingen ad € 2.434.092
conform het overzicht
“budgetoverhevelingen 2021 o.g.v.
uitvoeringsregels financiën” en ter
besluitvorming aan te bieden aan de
raad en tevens laten besluiten tot het
beschikbaar stellen per 01 januari 2022
van deze overgehevelde budgetten.
2. In te stemmen met het bijgaande
raadsvoorstel en –besluit.

In de uitvoeringsregels financiën gemeente
Laarbeek 2019 is in artikel 5 vastgelegd dat,
wanneer een activiteit niet volgens planning
in een betreffend jaar gehaald wordt, dat dit
budget voor deze activiteit onder
voorwaarden overgeheveld kan worden naar
het volgend jaar. Hierdoor is er voldoende
ruimte om in het volgend jaar alsnog deze
activiteit uit te voeren.
Aan het college B&W wordt dan ook
gevraagd om in te stemmen met de
voorgestelde budgetoverhevelingen en ter
besluitvorming aan te bieden aan de raad.

In principe medewerking te verlenen aan
het herbestemmen van het voormalige
nertsenbedrijf aan de Peeleindseweg in
Beek en Donk.

Vanwege het verbod op pelsdierhouderij
heeft de eigenaar van de nertsenhouderij
aan de Peeleindseweg in Beek en Donk een
verzoek ingediend om de bestemming van
het perceel te wijzigen naar een (nietagrarisch)bedrijf in de vorm van een
bedrijfsverzamelgebouw en voor statische
opslag, met daarnaast een kinderdagverblijf.
De ontwikkeling past onder voorwaarden
binnen het gemeentelijke en provinciale
beleid. Derhalve wil het college in principe
medewerking verlenen aan het verzoek.

Raad
9-12-2021

34118 Verzoek om een
-2021 afspraak in te plannen
voor locatie aan
Peeleindseweg Beek en
Donk
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B&W

Onderwerp

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit

42625 Principeverzoek
-2021 functiewijziging
Achterbosch Lieshout

In principe medewerking verlenen en
initiatiefnemer verzoeken een ruimtelijke
onderbouwing met
landschapsinpassingsplan in te dienen.

Het agrarisch bedrijf aan het Achterbosch te
Lieshout is reeds enige tijd beëindigd.
Initiatiefnemers willen de agrarische
bedrijfsbestemming gewijzigd hebben in een
bedrijfsbestemming voor opslag/stalling. In
het bestemmingsplan Buitengebied is
hiervoor een wijzigingsbevoegdheid van het
college opgenomen. Het verzoek
voldoet/kan voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.

42644 Belastingverordeningen Cie. AZ
-2021 2022
18-11-2021

1. De raad in zijn vergadering van 9

Jaarlijks stelt de raad de
belastingverordeningen voor het
aankomende jaar vast zodat de
belastingaanslagen rechtsgeldig kunnen
worden opgelegd. De onderstaande
verordeningen worden in dit voorstel
behandeld:
1. de verordening onroerendezaakbelastingen Laarbeek 2022,
2. de verordening afvalstoffenheffing
Laarbeek 2022,
3. de verordening rioolheffing Laarbeek
2022,
4. de verordening reclamebelasting
Laarbeek 2022,
5. de Legesverordening Laarbeek 2022.

Raad
9-12-2021

december 2021 te laten besluiten
conform bijgaande conceptbesluiten
vast te stellen;
a. De verordening onroerendezaakbelastingen Laarbeek 2022,
b. De verordening
afvalstoffenheffing Laarbeek
2022,
c. de verordening rioolheffing
Laarbeek 2022,
d. De verordening reclamebelasting
Laarbeek 2022,
e. De Legesverordening Laarbeek
2022,
2. De raad in zijn vergadering van 9
december 2021 te laten besluiten om in
te trekken;
De verordeningen 1 t/m 4 zijn
a. De verordening onroerendegeactualiseerd door Belastingsamenwerking
zaakbelastingen Laarbeek 2021, Oost-Brabant (BSOB). De Legesverordening
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Onderwerp

43730 Vaststellingsovereenko
-2021 mst met de provincie
Noord-Brabant inzake
de compensatie van de
sloop van een loods aan
de Pater van de
Burgtweg in Beek en
Donk.

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit

b. De verordening
afvalstoffenheffing Laarbeek
2021,
c. De verordening rioolheffing
Laarbeek 2021,
d. De verordening reclamebelasting
Laarbeek 2021,
e. De Legesverordening Laarbeek
2021,
3. Het besluit wordt opgenomen in het
gemeenteblad.

is lokaal geactualiseerd. De inhoudelijke
wijzigingen van de belastingverordeningen
2022 zijn beperkt en worden nader
toegelicht onder “Argumenten”. De tarieven
die in deze verordeningen zijn opgenomen
zijn aangepast volgens de uitgangspunten
van de begroting 2022, zoals die is
aangeboden voor besluitvorming in de raad
van 11 november 2021.

1. In te stemmen met de

De provincie Noord-Brabant en de gemeente
Laarbeek hebben afspraken gemaakt inzake
de sloop van een loods aan de Pater van der
Burgtweg en de financiële compensatie
daarvan. Deze afspraken worden vastgelegd
in een Vaststellingsovereenkomst. Het
college wordt gevraagd in te stemmen met
deze overeenkomst.

vaststellingsovereenkomst inzake de
compensatie voor de te saneren loods
aan de Pater van de Burgtweg in Beek
en Donk, tussen de gemeente Laarbeek
en de Provincie Noord-Brabant;
2. Het te compenseren bedrag van
€260.000,- ten laste te brengen van de
Reservering kwaliteitsverbetering
Buitengebied;
3. De overeenkomst door de burgemeester
namens de gemeente te laten tekenen.
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B&W

Onderwerp

43733 Woonvisie Laarbeek
-2021 2022 – 2026

Com/raad
Cie RD
12-1-2022
Raad
27-1-2022

43815 Anticiperen op
-2021 Verzamelwet
hersteloperatie
toeslagen

Beslissing
1. Instemmen met bijgaande concept

woonvisie 2022-2026.
2. De concept woonvisie ter inzage te
leggen gedurende 4 weken en toe te
sturen naar deelnemers
informatiebijeenkomsten, dorpsraden
en seniorenraad.

1. Het college besluit de gemeentelijke

vorderingen, van ouders die gedupeerd
zijn door de problemen rondom de
kinderopvangtoeslag, en daardoor recht
hebben op het forfaitaire bedrag van
€30.000,-, vooruitlopend op de
inwerkingtreding van de Verzamelwet
hersteloperatie toeslagen, kwijt te
schelden.
5

Toelichting op besluit
De huidige woonvisie 2017 – 2021 loopt
eind 2021 af. Voor de komende 5 jaar dient
een nieuwe woonvisie te worden
vastgesteld, waarin wordt aangegeven wat
de gemeente gedurende die periode in de
gemeente wenst te gaan doen om maximaal
tegemoet te kunnen komen aan de
woonbehoeften voor nu en in de toekomst.
Veranderende behoeften zoals door
toenemende vergrijzing en kleinere
gezinnen vragen gerichte maatregelen.
Daarnaast laat de huidige landelijke
wooncrisis ook Laarbeek niet onberoerd.
Maatregelen zijn nodig om er voor te zorgen
dat mensen, die door de enorme
prijsstijgingen van woningen niet meer aan
een eigen woning kunnen komen of kunnen
verhuizen naar een geschikte woning, weer
meer kans maken op een woning.
Betaalbaarheid is daarbij een kernbegrip.
Met dit besluit wordt geformaliseerd dat
kwijtschelding mogelijk is voor gedupeerden
van de problemen rondom de
kinderopvangtoeslag, vooruitlopend op de
inwerkingtreding van de “Verzamelwet
hersteloperatie toeslagen”.

B&W

Onderwerp

Com/raad

Beslissing
2. Het college verleent de kwijtschelding

ambtshalve als het gaat om de
vorderingen genoemd in het beoogde
artikel 3.3. van de Verzamelwet
hersteloperatie toeslagen.
3. Het college keurt goed dat de
ambtenaar belast met de invordering
van gemeentelijke belastingen zoals
bedoeld in artikel 232, lid 4, onderdeel
b, van de Gemeentewet de
kwijtschelding ambtshalve verleent als
het gaat om vorderingen genoemd in
het beoogde artikel 1.2 van de
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.
4. De ambtenaar belast met de
invordering van gemeentelijke
belastingen zoals bedoeld in artikel 232,
lid 4, onderdeel b, van de Gemeentewet
verleent kwijtschelding van een
belastingaanslag aan een gedupeerde
ouder bij een voor bezwaar vatbare
beschikking waarop Hoofdstuk V van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen
van overeenkomstige toepassing is.
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Toelichting op besluit

B&W

Onderwerp

Com/raad

42681 Schriftelijke vragen art. RIB
-2021 37 RvO De Werkgroep
over leegstand
Franciscushof

DB Peelgemeenten 4
november 2021
(nagekomen stukken
op 3-11)
DB ODZOB 11
november 2021
Uitnodiging
ontmoetingsdag
‘Tafelgesprekken’ met
Brabantse VNGcommissieleden 24
november 2021
Hotel- en
accommodatieregeling
(HAR) voor
statushouders

Beslissing
Instemmen met bijgaande concept
raadsinformatiebrief

Wethouder Briels heeft niet deelgenomen
aan dit overleg.
Wethouder Meulensteen neemt deel aan
dit overleg
Burgemeester neemt (onder voorbehoud)
deel.

Besproken
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Toelichting op besluit
De fractie van de Werkgroep heeft op 14
oktober 2021 vragen ex artikel 37 van het
Reglement van Orde van de gemeenteraad
ingediend met betrekking tot eventuele
ontwikkelingen bij zorgcentrum
Franciscushof te Lieshout. De gedeeltelijke
leegstand roept de vraag op of die ruimtes
bijvoorbeeld tijdelijk verhuurd kunnen
worden.
In de raadsinformatiebrief wordt antwoord
gegeven op de gestelde vragen.

