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B&W

Onderwerp

Com/raad

Vaststellen besluitenlijst
d.d. Collegevergadering
11 mei 2020
477982019

Speelruimteplan

Beslissing

Toelichting op besluit

De besluitenlijst wordt aangepast
vastgesteld
Raad 24-6
Cie RD 2-6

1. De speelvisie en bijbehorend
beheerplan worden voorgelegd aan
de commissie waarbij alle varianten
besproken worden. Waarbij het
college de voorkeur heeft voor
scenario 4.
2. De financiële consequenties van alle
varianten worden meegenomen in
het proces van de kadernota.
3. Er wordt afgeweken van de
vastgestelde afschrijvingstermijnen
die genoemd zijn in de bijlage van
de ‘Nota investering afschrijving en
waardering’ omdat de werkelijk
verwachte levensduur (sterk)
afwijkt (van 10 naar 15 jaar). Bij de
eerstvolgende herziening van de
‘Nota investering afschrijving en
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De gemeente Laarbeek is
verantwoordelijk voor een zeventig
speelplekken. De komende jaren dient
zich een fors vervangingsvraagstuk aan.
Om hier op een passende manier mee
om te gaan is een speelruimteplan
opgesteld. Hierin zijn Laarbeekse
kansen en wensen verwerkt tot een
visiestuk. Om dit financieel te kaderen is
er ook een beheer- en vervangingsplan
opgesteld. Als dit daadwerkelijk
gerealiseerd kan worden, dan beschikt
Laarbeek over 20 jaar over een
toekomstbestendige inrichting van
speellandschappen. Hierbij is een
belangrijke rol weggelegd voor de
inwoners.
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waardering’ worden de
afschrijvingstermijnen van
speelvoorzieningen in
overeenstemming gebracht met de
verwachte technische levensduur
hiervan.
108562021

Afwegingskader
transformatie en
woningsplitsing

Raad 24-6
Cie RD 2-6

1. Besloten wordt het afwegingskader
vast te stellen onder de
opschortende voorwaarde dat de
raad instemt met de inhoud van het
afwegingskader;
2. Instemmen met bijgaand concept
raadsvoorstel.

Het ‘Afwegingskader woningsplitsing en
transformatie in kernen’ biedt voor het
college van burgemeester en
wethouders een handvat om
principeverzoeken voor transformatie en
woningsplitsing op een objectieve wijze
te kunnen beoordelen. Doel is te zorgen
voor voldoende geschikte woningen, een
leefbare leefomgeving en voorkomen
dat door leegstand van panden
verpaupering van de omgeving ontstaat.

176202021

Schriftelijke vragen ex art
37 RvO fractie PNL over
Plaatsing units
kinderdagverblijf Koetje
Boe

Antwoordbrief Raad

Besloten wordt om in te stemmen met
de bijgevoegde antwoordbrief en deze
via de griffie aan de raadsleden te
laten versturen.

Door de fractie van PNL zijn vragen
gesteld m.b.t. de ontwikkeling van het
kinderdagverblijf Koetje Boe aan de
Pater Eustachiuslaan 7 te Aarle-Rixtel.
In de bijgevoegde conceptbrief zijn de
vragen beantwoord.
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171202021

Gemeentelijke
adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit
Omgevingswet

Raad 24-6
Cie RD 2-6

1. Het college verzoekt de raad de
Verordening op de gemeentelijke
adviescommissie
omgevingskwaliteit Laarbeek 2021
vast te stellen.
2. Het college verzoekt de raad het
aanwijzingsbesluit vast te stellen.
3. Na vaststelling treden de
Verordening op de gemeentelijke
adviescommissie
omgevingskwaliteit Laarbeek 2021
en het aanwijzingsbesluit in werking
op het moment van
inwerkingtreding van de
Omgevingswet

Bij de inwerkingtreding van de
Omgevingswet vervalt de huidige
welstands- en monumentencommissie
van rechtswege. Elke gemeente met
rijksmonumenten is per die datum
verplicht om een commissie in te stellen
die minimaal over rijksmonumenten
(met uitzondering van archeologische
monumenten) adviseert. De raad kan
vóór de inwerkingtreding van de
Omgevingswet besluiten dat de
commissie meer taken krijgt op het
gebied van het adviseren over het
bereiken van een goede
omgevingskwaliteit.

200122021

Evaluatie
ondernemersfonds

Raad 24-6
Cie AZ 3-6

Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van de evaluatie
van het Ondernemersfonds
Laarbeek.
2. De raad voor te stellen om het
Ondernemersfonds Laarbeek voort
te zetten conform de huidige opslag
op het onroerende-zaakbelasting
niet-woningen.

Er is een evaluatie gehouden door het
Ondernemersfonds Laarbeek over de
afgelopen 4,5 jaar. Het fonds is een
goed instrument om organisatiekracht
en uitvoeringskracht van het
bedrijfsleven, zowel profit als non-profit
te verstreken. Het college stelt de raad
voor om het Ondernemersfonds
Laarbeek voort te zetten.
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Onderwerp
Rapportage officiële
publicaties

Com/raad
Raad 24-6
Cie AZ 3-6

Beslissing
1. De raad te verzoeken de volgende
verouderde verordeningen in te
trekken:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Toelichting op besluit

In 2020 is er een standaard onderzoek
gedaan naar de publicaties van
gemeente Laarbeek door het Kennis- en
Exploitatiecentrum voor Officiële
Brandbeveiligingsverordening 2012 Overheidspublicaties (KOOP). In dit
met terugwerkende kracht per 1
onderzoek zijn een aantal regelingen
augustus 2018;
opgemerkt die niet meer actueel zijn of
Exploitatieverordening gemeente
waarbij de grondslag inmiddels is
Laarbeek met terugwerkende kracht vervallen. Middels dit collegevoorstel (en
per 1 juli 2008;
voor het merendeel van de regelgeving
Handhavingsverordening WWB,
tevens raadsvoorstel) wordt voorgesteld
IOAW en IOAZ Laarbeek 2012 met de regelgeving benoemd in de
terugwerkende kracht per 30
beslispunten met terugwerkende kracht
augustus 2018;
in te trekken.
Reintegratieverordening WWB,
IOAW en IOAZ gemeente Laarbeek
2012 met terugwerkende kracht per
29 september 2018;
Verordening brandveiligheid en
hulpverlening met terugwerkende
kracht per 30 september 2010;
Verordening cliëntenparticipatie
Wmo van 1 januari 2010 met
terugwerkende kracht per 6 maart
2018;
De Verordening Gemeentelijke
basisadministratie
persoonsgegevens met
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terugwerkende kracht per 1 juni
2014;
8. Verordening Krediethypotheek en
pandrecht bijstand gemeente
Laarbeek met terugwerkende kracht
per 28 december 2016;
9. Verordening maatschappelijke
participatie schoolgaande kinderen
Wet werk en bijstand 2012
gemeente Laarbeek met
terugwerkende kracht per 1 januari
2015;
10. Verordening Openbare
Rechtspersoon Openbaar Onderwijs
PLATOO met terugwerkende kracht
per 1 januari 2009;
11. Verordening regels bestrijding
misbruik bijstand gemeente
Laarbeek 2004 met terugwerkende
kracht per 12 februari 2019;
12. Verordening tegemoetkoming
kosten kinderopvang gemeente
Laarbeek met terugwerkende kracht
per 31 juli 2010;
13.Verordening toeslagen en
verlagingen WWB Laarbeek 2013
met terugwerkende kracht per 3
september 2018.
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2. Het college besluit:
1. De Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling en
uitwerkovereenkomst van 1 januari
2015 met terugwerkende kracht per
1 januari 2020 in te trekken.
2. De Nadere regels
klachtenbehandeling van 14 januari
2003 met terugwerkende kracht per
1 januari 2014 in te trekken.
159362021

Jaarverantwoording
Kinderopvang 2020

RIB

168082021

Regionaal jaarverslag
leerplicht/RMC 2019-2020

RIB

1. Bijgevoegde jaarverantwoording
Wet Kinderopvang 2020 wordt
vastgesteld.
2. De jaarverantwoording wordt,
begeleid met een
Raadsinformatiebrief, ter
kennisname gebracht aan de
gemeenteraad.
3. De jaarverantwoording wordt
ingediend bij de inspectie van het
onderwijs.
1. Kennisnemen van het regionaal
jaarverslag leerplicht/RMC 20192020.
2. Het regionaal jaarverslag
leerplicht/RMC 2019-2020 ter
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Op grond van artikel 12 van de Wet
kinderopvang stelt het college van
burgemeester en wethouders jaarlijks
een jaarverslag vast. Hierin staan de
toezicht- en handhavingstaken die de
gemeente in het voorbije kalenderjaar
heeft verricht.

Het Regionaal jaarverslag beschrijft de
activiteiten en resultaten van de inzet
van leerplichtambtenaren en RMC
loopbaanbegeleiders in de regio
Zuidoost-Brabant in het schooljaar
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kennis brengen aan de
gemeenteraad middels bijgaande
raadsinformatiebrief.

178382021

Schriftelijke vragen ex art
37 RvO fractie PNL over
Bodemsaneringen

Beantwoordingsbrief

Ingestemd wordt met de bijgevoegde
beantwoordingsbrief aan de fractie
van PNL.
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2019-2020. Een bijzonder jaar omdat
vanaf maart 2020 de scholen met
sluiting vanwege corona te maken
hadden. De resultaten zijn positiever
ten opzicht van voorgaande jaren.
Daarbij kunnen de coronamaatregelen
een rol spelen. Het jaarverslag is een
wettelijke verplichting.
Er vinden met de inwerkingtreding van
de Omgevingswet een aantal
verschuivingen plaats met betrekking
tot de bodemtaken. De fractie van PNL
stelt hierover een aantal vragen.

