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Nr.

B&W

1.1

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

Collegevergadering d.d. 19 januari

met het concept vastgesteld

Toelichting op besluit

2021
1.2

30-

O

2020

Beroep tegen ingetrokken rijbewijs

Geschil buitenrechtelijk oplossen met weder-

Betrokkene is bereid in te stemmen met

partij door intrekking van het primaire

doorhaling van de gerechtelijke proce-

besluit tot ongeldigverklaring van het

dure, onder de voorwaarde dat aan haar

rijbewijs, waarbij de afspraken schriftelijk

de gelegenheid wordt geboden een

worden vastgelegd.

rijvaardigheidsonderzoek te ondergaan
zoals bedoeld in de brief van 5 juni 2019
van het CBR. Feitelijk wordt het aangevochten besluit van de gemeente dus
teruggedraaid naar de situatie vóór dat
besluit.

1.4

50282-

O

2020

Corona noodsteun

Het college stemt in met de in dit advies

Er zijn -naast eerdere compensatie-

opgenomen procedure voor ondersteuning

regelingen- nog twee ondersteunings-

van lokale jeugd- en culturele verenigingen,

regelingen om lokale verenigingen,

organisaties en instellingen.

organisaties en instellingen te ondersteunen die door corona financiële schade
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hebben; jeugdverenigingen en de lokale
culturele infrastructuur.
Het is aan de gemeente om daarvoor
beleid te ontwikkelen en bekend te
maken. Het college hanteert voor deze
doelgroepen voorwaarden die aansluiten
bij de eerdere steunmaatregelen voor
o.a. sportverenigingen.
1.5

52058-

Verkeersbesluit i.v.m. aslast-

Instemmen met het voornemen tot het

Uit een inspectie van de brug in de

O

2020

beperking brug Stapweg

instellen van een geslotenverklaring voor

Stapweg is gebleken dat de brug niet

voertuigen waarvan de totaalmassa groter is

meer geschikt is voor zwaar verkeer en

dan 20 ton en/of de asdruk van een as

dat het niet verantwoord is uit oogpunt

groter is dan 5,3 ton op de brug in de

van veiligheid de brug open te houden

Stapweg in Beek en Donk.

voor alle verkeer.
Uit een onderzoek is gebleken dat het
nodig is om voor deze brug een
beperking in te stellen voor voertuigen
waarvan de totaalmassa groter is dan 20
ton en/of de asdruk van een as groter is
dan 5,3 ton op de brug in de Stapweg in
Beek en Donk.

2.1

28485-

Wijziging woonpercelen Lange

1. Het college legt het ontwerpbestemmings-

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in

O

2020

Dreven Lieshout

plan (na voorafgaande behandeling in de

het herkavelen en herbestemmen van de

commissie Ruimtelijk Domein) ter gewijzigde

betr. woonpercelen Lange Dreven.

vaststelling voor aan de gemeenteraad;

Het plan heeft als ontwerp ter inzage

2. Het college besluit voor de woning Lange

gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen

Dreven 3 een hogere geluidswaarde vast te

het plan ingediend. Wel zijn er reacties

stellen.

binnengekomen van het waterschap Aa
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en Maas en Rijkswaterstaat die aanleiding geven het plan gewijzigd door de
gemeenteraad te laten vaststellen.
2.2

33510-

Advies adviesraad sociaal domein

1-Kennis te nemen van bijgaand advies van

De Adviesraad Sociaal Domein heeft een

O

2020

lokaal sportakkoord

de Adviesraad Sociaal Domein over het

advies opgesteld over het lokaal sport-

lokaal sport- en beweegakkoord;

en beweegakkoord. Dit advies geeft ons

2-Akkoord te gaan met de brief aan de

aandachtspunten mee om te komen tot

Adviesraad Sociaal Domein over het lokaal

een visie. Volgens procedure wordt er

sport- en beweegakkoord.

een reactie op dit advies opgesteld,
waaruit blijkt of en op welke manier de
aandachtspunten een plek krijgen in
gemeentelijk beleid.
Toegevoegd is een instemmende reactie
in een brief aan de adviesraad. Bij het
akkoord gaan van het college wordt deze
brief aan de adviesraad sociaal domein
verstuurd.

2.3

48693-

Raadsinformatiebrief

O

2020

energietransitie algemeen

RIB

Het college besluit om de raad te informeren

De raad wordt op de hoogte gebracht van

middels bijgevoegde RIB over de voortgang

de voortgang van de volgende projecten

van de energietransitie in Laarbeekse

en processen:

context.

•

De voortgang van de Regionale

Energie Strategie en het bestuurlijke
proces
•

Regeling Reductie Energieverbruik

•

Uitslag subsidieaanvraag Proeftuin

Aardgasvrije Wijken
•

Proces Transitie Visie Warmte

•

De evaluatie van de pilot Visie

Grootschalige Opwek
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2.4

49782-

Decembercirculaire gemeentefonds

O

2020

2020

RIB

1. De decembercirculaire 2020 gemeente-

Het zwaartepunt van de besluitvorming

fonds wordt voor kennisgeving aangenomen;

over de uitkeringen uit het gemeente-

2. De financiële gevolgen 2020 worden

fonds vindt zijn neerslag in de jaarlijkse

verwerkt in de jaarrekening 2020;

mei- en septembercirculaire.

3. Bij de vaststelling van de jaarrekening

De decembercirculaire gemeentefonds

2020 wordt voorgesteld om een resultaat-

bevat informatie over de afwikkeling van

bestemming op te nemen van € 51.000 met

de laatste zaken van het lopende uit-

betrekking tot de middelen in 2020 van het

keringsjaar 2020. Daarnaast wordt

3e compensatiepakket coronacrisis;

informatie verschaft over ontwikkelingen

4. De financiële gevolgen 2021-2024 worden

in 2021 en volgende jaren.

via de 1e tussenrapportage 2021 verrekend
met het jaarlijks geraamde rekeningresultaat;
5. De financiële gevolgen van het meerjarenperspectief worden betrokken bij de Kadernota 2022;
6. De raad wordt geïnformeerd via een RIB.
2.5

51339-

Vragen van de gemeente Deurne

Het college van burgemeester en wethouders

De colleges van Deurne en Gemert-Bakel

O

2020

en Gemert-Bakel bij de gewijzigde

neemt kennis van de memo van de gemeen-

hebben ingestemd met de wijziging van

gemeenschappelijke regeling

schappelijke Regeling Peelgemeenten n.a.v.

de gemeenschappelijke regeling Peel-

Peelgemeenten

het verzoek van Deurne en Gemert-Bakel bij

gemeenten, maar hebben daarbij aan het

de gewijzigde gemeenschappelijke regeling

algemeen bestuur het verzoek gedaan

Peelgemeenten.

nog enkele aspecten uit te werken die
aanscherping, wijziging of uitwerking
behoeven. Met de memo wordt u
geïnformeerd over de reactie op de
vragen van de beide gemeenten.
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2.6

51525-

Wijziging looptijd Manifest

De gemeente Laarbeek is akkoord met de

Het Ministerie van Infrastructuur en

O

2020

maatschappelijk verantwoord

voorgestelde wijziging van het Manifest

Waterstaat wil de looptijd van het

Inkopen (MVI)

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen om de

Manifest Maatschappelijk Verantwoord

looptijd van dit Manifest te verlengen met

Inkopen verlengen tot en met

één jaar, tot en met 31 december 2021.

31 december 2021. Het ministerie
verzoekt het college aan te geven om in
te stemmen met de verlenging of de
deelname aan het Manifest op te zeggen.

2.7

52395-

Toezichtoordeel Informatie- en

O

2020

Archiefbeheer 2020

RIB

Het Toezichtoordeel Archief- en Informatie-

Op basis van de criteria uit het

beheer 2020 ter kennisname aan de

`Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk

gemeenteraad aanbieden met bijgevoegde

Toezicht’ heeft het Interbestuurlijk

raadsinformatiebrief.

Toezicht van de Provincie Noord-Brabant
beoordeeld dat Laarbeek voldoet aan het
systematisch toezicht op het archief- en
informatiebeheer.

3.1

Vergaderstukken van DB Senzer d.d.
18 januari ter kennisname.

Wethouder Buter neemt deel

