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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 12 januari 2021
Aanwezig: F. van der Meijden , J. Briels. G. Buter, T. Meulensteen, M. Slaets-Sonneveldt, J. van de Ven
Afwezig:

Nr.

B&W

1.1

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

Collegevergadering d.d.

met het concept vastgesteld

Toelichting op besluit

5 januari 2021
1.2

34644-

Herontwikkeling locatie Hoog

CIE RD:

Het college legt het ontwerpbestemmings-

Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in

O

2020

Strijp Aarle-Rixtel

28 feb 2020

plan (na voorafgaande behandeling in de

het wijzigen van de agrarische bedrijfs-

commissie Ruimtelijk Domein) ter

bestemming in een woonbestemming

Raad:

gewijzigde vaststelling voor aan de

alsmede het realiseren van een ruimte

18 mrt 2020

gemeenteraad.

voor ruimtewoning. Het bestemmingsplan
heeft als ontwerp ter inzage gelegen.
Tegen het plan zijn geen zienswijzen
ingediend. Wel is er een reactie gekomen
van het waterschap die aanleiding geeft
het plan gewijzigd door de gemeenteraad
te laten vaststellen.

1.3

51554-

Raadsinformatiebrief

O

2020

Transformatie en woningsplitsing

RIB

Besloten wordt in te stemmen met

Laarbeek wil voorzien in de behoefte aan

bijgaande concept raadsinformatiebrief.

woningen. Nieuwe woningbouwprojecten
buiten de bestaande bebouwde kom lijkt
echter niet meer haalbaar, zodat de focus
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meer gericht zal moeten zijn op extra
woningenbouw binnen de bestaande
kernen. Het klimaatbeleid vraagt
daarentegen weer om voldoende groen en
open plekken in de kernen. Dit levert een
frictie op met de wens voor extra
woningen in de kernen, zeker als je in
ogenschouw neemt dat alle vier de kernen
van Laarbeek al een dichte bebouwing
kennen. Reden voor de gemeenteraad om
in 2019 het open plekken beleid in te
trekken, zodat voorkomen kan worden dat
waardevolle stukken groen verdwijnen.
Daarbij werd door de raad meegegeven
dat de focus zou moeten verschuiven naar
transformatie van de bestaande
bebouwing.
Voor transformatie en woningsplitsing is
nu een concept beleidskader opgesteld
wat medio januari voor inspraak beschikbaar komt. Door middel van de raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de hoofdlijnen van dat
beleidskader.
1.4

52969-

Bijzondere bepalingen koop-

Besloten wordt in te stemmen met

Vanwege de voorgenomen verkoop van

O

2020

overeenkomst voormalig

1) het laten vervallen van alle bijzondere

het voormalig gemeentehuis Lieshout,

gemeentehuis Lieshout

bepalingen met uitzondering van de

verzoekt de huidige eigenaar om een

bepaling dat het beeld de Roaper moet

aantal bijzondere voorwaarden in de

blijven staan op de huidige plek en

eerdere koopovereenkomst van 2007 te
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2) bijgaande conceptbrief.

mogen laten vervallen, zodat deze niet
hoeven te worden overgenomen in de
nieuwe verkoopovereenkomst.

2.1

52230-

Uitstel intrekking omgevings-

Het besluit tot intrekking van de ongebruikte

Het college heeft in november 2020

O

2020

vergunning Vogelenzang Lieshout

omgevingsvergunning wordt uitgesteld.

(conform de wettelijke procedure)

De aanvraag van de milieuvergunning moet

kenbaar gemaakt aan de

voor 31 januari 2021 worden ingediend.

vergunninghouder, dat het voornemen

Ook moet er, nadat de milieuvergunning is

bestaat om de tot nu toe niet benutte

verleend, direct gestart worden met de bouw

omgevingsvergunning voor de bouw van

en moet de bouw continueren. Zo niet, dan

een varkensstal in te trekken.

wordt de omgevingsvergunning ingetrokken.

Vergunninghouder heeft aangegeven
alsnog zijn bestaande rechten te gaan
benutten en de stal te realiseren. Daarbij
is verzocht om enig uitstel, omdat
momenteel een wijzigen van de
bestaande vergunning (milieudeel
daarvan) wordt voorbereid.
Het college is bereid te wachten op
aanpassing van de bestaande
rechtsgeldige milieuvergunning. In een
nieuwe milieuvergunning zullen mogelijk
strengere eisen worden gesteld ten
aanzien van de stalemissie en kan
overlast voor de omgeving worden
verminderd.

Zaaknummer:

3278-2021

Documentnummer:

3278-2021:644076

De nieuwe milieuvergunning moet wel
voor 31 januari 2021 worden ingediend.
Ook moet er, nadat de milieuvergunning
is verleend, direct gestart worden met de
bouw en moet de bouw continueren.
Zo niet, dan wordt de
omgevingsvergunning ingetrokken.
2.2

52573-

Mandaat GGD toezicht op Tijdelijke

Het college besluit:

Op 1 december is de Wet publieke

O

2020

wet maatregelen covid-19

1. De directeur publieke gezondheid van de

gezondheid uitgebreid in het kader van

(kinderopvang)

GGD aan te wijzen als toezichthouder, zoals

tijdelijke maatregelen rondom Covid-19.

bedoeld in artikel 1.61 van de Wet Kinder-

Hierop is ook het protocol kinderopvang

opvang;

aangepast. Om te kunnen handelen op

2. de directeur publieke gezondheidszorg toe

deze wijzigingen in de wet, dient er

te staan om in zijn plaats één of meerdere

mandaat te worden verleend aan de

medewerkers te machtigen om onder

directeur publieke gezondheid van de

verantwoordelijkheid van de directeur

GGD.

publieke gezondheidszorg op te treden als
toezichthouder.
De burgemeester besluit:
1. De directeur publieke gezondheid mandaat
verlenen om bevelen te geven die nodig zijn
voor de beëindiging van een gedraging of
activiteit in of vanuit een kindercentrum,
indien door die gedraging of activiteit een
ernstige vrees voor de onmiddellijke
verspreiding van Covid-19 ontstaat, een en
ander binnen de kaders van artikel 58n Wet
publieke gezondheid.
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2. De directeur publieke gezondheidszorg toe
te staan om in zijn plaats één of meerdere
medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid van de directeur publieke
gezondheidszorg bevelen te geven die nodig
zijn voor de beëindiging van een gedraging
of activiteit in of vanuit een kindercentrum,
indien door die gedraging of activiteit een
ernstige vrees voor de onmiddellijke
verspreiding van het virus SARS-CoV-2
ontstaat, een en ander binnen de kaders van
artikel 58n Wet publieke gezondheid
3.1

Concept agenda Raadsvergadering

O

d.d. 28 januari 2020

3.2

Overzicht verzoeken Nationale Ombudsman

O

in 2020

3.3

E-mail St. Anthoniusgilde; uitnodiging voor

College neemt vanwege corona situatie nu

O

H.mis op zondag 17 januari a.s.

geen deel. Burgemeester neemt contact op.

T.k.a.

