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Afwezig:

Nr.

B&W

1.1

Onderwerp

Com/

Beslissing

raad

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

Collegevergadering d.d.

met het concept vastgesteld

Toelichting op besluit

26 januari 2021
1.2

47477-

Verzoek gasaansluiting 't Heuveltje

1. Het college besluit tot het aanwijzen van

Op het perceel Dorpsstraat 82-84 wordt

O

2020

Aarle-Rixtel

Dorpsstraat 82-84 in Aarle-Rixtel als

een kleinschalig woon-zorgcomplex

aanwijsgebied zoals bedoeld in artikel 10,

gerealiseerd voor 14 bewoners met een

zevende lid, onderdeel a, van de Gaswet.

handicap. Deze ontwikkeling gebeurt in

Hierdoor wordt verplaatsing van de

samenwerking met wasserij en strijkerij

bestaande gasaansluiting mogelijk.

Jaantje, die voor een deel van de

In het geval dat wasserij- en strijkerij

bewoners als dagbesteding fungeert.

Jaantje de bedrijfsvoering niet zonder

De huidige locatie van de wasserij op de

aardgas kan inrichten, kan de ingebruikname

dorpsstraat 84 wordt herontwikkeld en

van de gasaansluiting op deze locatie

betrokken bij het nieuw te bouwen

onderdeel uitmaken van een terugvaloptie in

complex. Momenteel maakt Jaantje

de bouw.

gebruik van apparatuur die draait op

2. Het college stelt hierbij de beperking vast

aardgas. De intentie is om het woon-

dat de gasaansluiting alleen gebruikt wordt

zorgcomplex geheel aardgasvrij op te

voor de zware apparatuur van de dagbe-

leveren, maar het blijkt erg lastig om de
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steding, niet voor koken/verwarmen van de

bedrijfsvoering van de wasserij- en

bedrijfsruimte en de appartementen.

strijkerij zonder aardgas in te richten.
Daarom is het noodzakelijk dat de
bestaande gasaansluiting behouden blijft,
in het uiterste geval dat de apparatuur
van Jaantje hier toch gebruik van moet
maken. Omdat de aardgasaansluiting
tijdelijk afgesloten moet worden tijdens
de verbouwing, wordt het besluit
genomen om een nieuwe gasaansluiting
toe te staan die uitsluitend gebruikt wordt
voor de zware apparatuur van Jaantje.
De appartementen en verwarming van
Jaantje worden gasloos.

1.3

3220-

O

2021

Energieloket De Peel

Het college besluit om vanaf 1 april 2021 tot

Het aanbieden van een energieloket aan

1 april 2023 het Energieloket Helmond en

inwoners is een landelijke verplichting die

omgeving invulling te laten geven aan het

voortkomt uit het landelijke

verplichte energieloket voor Laarbeek.

Energieakkoord en het Klimaatakkoord.
Het voorstel is dat Laarbeek zich aansluit
bij Energieloket Helmond en omgeving,
om zo met de andere Peelgemeenten
samen te werken in het organiseren van
activiteiten en het aanbieden van
informatie aan onze inwoners over duurzame energie en warmte.

1.4

4731-

Instellen parkeerverbod op een

Instemmen met het voornemen tot het

In de huidige situatie staan regelmatig

O

2021

deel van de Torenakkerweg in

instellen van een parkeerverbod van 7.00

auto’s geparkeerd aan de zuidzijde van de

Aarle-Rixtel

uur – 16.00 uur op een deel van de

Torenakkerweg tegenover een bestaand

Torenakkerweg in Aarle-Rixtel.

bedrijf, waardoor het vaak niet mogelijk
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is voor vrachtverkeer om de inrit naar dat
bedrijf in te draaien. Door het instellen
van een parkeerverbod (van 7.00 uur tot
16.00 uur) is dit probleem op te lossen.
1.5

3970-

Westelijke afronding Bouwrijp

Er wordt ingestemd met de inkoopstrategie

De werkzaamheden voor het bouwrijp

O

2021

maken fase 2

het bouwrijp maken van westelijke afronding

maken westelijke afronding Beekse

Beekse Akkers (meervoudige onderhandse

Akkers moeten worden aanbesteed.

aanbesteding).

Hiervoor is een inkoopstrategie opgesteld.

2.1

27285-

Bezwaarschrift omgevings-

Het besluit wordt herroepen en een

Naar aanleiding van een verleende

O

2020

vergunning Meerven Mariahout;

hernieuwd/aangepast besluit komt daarvoor

omgevingsvergunning voor de bouw van

plaatsen 2e mestsilo

in de plaats. Het nieuwe besluit, de

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zijn

omgevingsvergunning, zal in samenwerking

bezwaarschriften ingediend.

met de Omgevingsdienst worden voorbereid

De bezwaarschriften zijn voor advies

en verleend.

behandeld in de commissie bezwaarschriften. Het college volgt het advies
van de adviescie. Er wordt een nieuwe
procedure opgestart.

2.2

47537-

Vaststelling bestemmingsplan

CIE RD:

Het college legt het bestemmingsplan (na

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in

O

2020

Herziening BiO-kavels

24 feb 2021

voorafgaande behandeling in de commissie

het wijzigen van de bouwbepalingen ten

Ruimtelijk Domein) ter vaststelling voor aan

aanzien van een viertal BiO-kavels aan

de gemeenteraad.

de Bakelseweg in Aarle-Rixtel en het her-

Raad:
18 mrt 2021

bestemmen van een BiO-kavel aan de
Stekkermortel in Mariahout.
Het bestemmingsplan heeft als ontwerp
ter inzage gelegen. Tegen het plan zijn
geen zienswijzen ingediend.
Het plan kan thans door de gemeenteraad worden vastgesteld.
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2.3

48344-

Begrotingswijziging 2021 GR

O

2020

Senzer

RIB

Het college van Burgemeester en

Voor u ligt de begrotingswijziging 2021

Wethouders besluit:

van de GR Senzer. De oorspronkelijke

1. De GR Senzer de opdracht te verstrekken

begroting 2021 en meerjarenraming

bijgevoegde begrotingswijziging 2021 aan te

2022-2024 is eerder op 14 mei 2020

houden.

door de gemeenteraad behandeld en

2. De raad hierover te informeren met

vervolgens ingediend bij en goedgekeurd

bijgevoegde raadsinformatiebrief.

door de Provincie Noord-Brabant.
De begroting 2021 is opgesteld ten tijde
van vóór de corona-epidemie.
Omdat de (verwachte) gevolgen van de
corona-epidemie nog onbekend waren, is
hier in de begroting 2021 verder geen
rekening mee gehouden.
De verwachting was dat gaandeweg het
jaar 2020 de impact van corona op onze
maatschappij meer inzichtelijk zou
worden. Zodra daar sprake van was kon
Senzer overgaan tot het opstellen van
een begrotingswijziging 2021 die meer
aansluit bij de actualiteiten en die
gebaseerd is op alle vergaarde kennis tot
dat moment. Deze begrotingswijziging
2021 is op 19 november 2020 met de
diverse colleges en gemeenteraden van
de GR-Senzer gedeeld. Voorgesteld wordt
om Senzer de opdracht te verstrekken
om voorliggende begrotingswijziging aan
te laten houden en Senzer gaandeweg
het jaar 2021 met een aangepaste
begrotingswijziging 2021 te laten komen.
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2.4

51756-

Provinciale beoordeling begroting

O

2020

2021 Laarbeek

RIB

De provinciale beoordeling van de begroting

De provincie heeft als toezichthouder de

2021 Laarbeek met daarbij de reactie van

begroting 2021 van de gemeente

het college wordt ter kennisname voorgelegd

Laarbeek beoordeeld of deze structureel

aan de raad via een raadsinformatiebrief.

in evenwicht is. Het uitgebrachte oordeel
is dat de begroting structureel in
evenwicht is waardoor een repressief
(=terughoudend) toezicht van toepassing
is. Richting de raad zijn geen toezichtbevindingen gemaakt.
Een reactie hierop vanuit het college zal
ter kennisname worden voorgelegd aan
de raad via een raadsinformatiebrief.

2.5

51785-

Invorderingsbesluit van de derde

Besloten wordt om de derde en vierde last

Een boerderij aan de Karstraat in Beek en

O

2020

en vierde verbeurde dwangsom

onder dwangsom voor het aanwezig hebben

Donk is gesplitst in twee woningen.

van teveel m2 aan bijgebouwen aan de

Afspraak is dat de overtollige bedrijfs-

Karstraat in Beek en Donk in te vorderen.

bebouwing wordt teruggebracht naar 100

Er wordt een concept invorderingsbesluit

m2 per perceel.

verzonden.

Dit is niet gebeurd, waardoor een last
onder dwangsom is opgelegd.
Er zijn twee dwangsommen verbeurd
voor het aanwezig hebben van teveel m2
aan bijgebouwen aan de Karstraat in
Beek en Donk.
Voordat deze worden ingevorderd, wordt
een concept besluit verzonden.

2.6

52598-

Kadernota 2022 GGD Brabant-

O

2020

Zuidoost

RIB

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2022

De GGD Brabant-Zuidoost heeft aan de

GGD Brabant-Zuidoost;

gemeente Laarbeek en de andere leden
van de GR de Kadernota 2022 toege-
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2. In te stemmen met de verzending van de

zonden. Deze kadernota wordt ter

bijgevoegde raadsinformatiebrief over de

kennisgeving aangeboden.

Kadernota 2022 GGD Brabant-Zuidoost.
2.7

3685-

Lokaal preventieakkoord

O

2021

bestuursopdracht

RIB

1. De bestuursopdracht Lokaal Preventie-

In 2018 is een nationaal preventie

akkoord vaststellen;

akkoord gesloten. Dit akkoord had tot

2. Instemmen met de, in de bestuurs-

doel om de Nederlandse bevolking

opdracht, geschetste afkadering van het

gezonder te maken. Er wordt van

project: Lokaal Preventieakkoord

gemeenten gevraagd om aan te sluiten
bij het preventie akkoord.
Deze bestuursopdracht schetst een
projectopzet en afkadering ten behoeve
van het opstellen van een lokaal
preventieakkoord.

2.8

5038-

Rapportage treasuryactiviteiten 4e

De rapportage treasuryactiviteiten 4e

Door middel van een beknopte

O

2021

kwartaal 2020

kwartaal 2020 is voor kennisgeving

rapportage wordt per kwartaal de

aangenomen.

voortgang van de treasuryactiviteiten
in beeld gebracht.

2.9

5085-

Vastgestelde Kadernota 2022 en de

O

2021

RIB

Het college van burgemeester en

Nadat de gemeenteraden (Laarbeek: 8

begrotingswijzigingen 2020 en

wethouders besluit:

oktober 2020) hun zienswijzen hebben

2021

1. kennis te nemen van de op 14 december

gegeven bij de 2e begrotingswijziging

2020 vastgestelde 2e begrotingswijziging

2020 en 1e begrotingswijziging 2021,

2020 en 1e begrotingswijziging 2021 van

heeft het algemeen bestuur van de

de gemeenschappelijke regeling

gemeenschappelijke regeling Peel-

Peelgemeenten;

gemeenten op 14-12-2020 deze

2. kennis te nemen van de op 14 december

begrotingswijzigingen definitief

2020 vastgestelde kadernota 2022 van de

vastgesteld. De ontvangen zienswijzen

gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

gaven geen aanleiding om de begrotings-

en het koersdocument ‘Samenwerken door

wijzigingen aan te passen.
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Samen Werken’, wat daar onderdeel vanuit

Daarnaast heeft het algemeen bestuur de

maakt;

kadernota 2022 vastgesteld.

3. de gemeenteraad met bijgaande raads-

Onderdeel van de kadernota is het koers-

informatiebrief te informeren.

document ‘Samenwerken door Samen
werken’. Daarmee willen we nadere
duiding en verdieping geven aan de
samenwerking tussen de vijf Peelgemeenten en de gemeenschappelijke
regeling Peelgemeenten.
Met bijgevoegde raadsinformatiebrief
wordt de gemeenteraad hierover
geïnformeerd.

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.3

Save-the-date: Earth Hour op zaterdag

O

27 maart a.s. (20.30 – 21.30 uur)

3.4

Online bijeenkomst Van Gogh Nationaal Park

O

op 23 februari 2021

3.5

Ingekomen E-mail CVAH inzake markten

O

Wordt nader gecheckt op toepasbaarheid.
Wethouder Briels neemt deel
T.k.a.

