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Afwezig:

Nr.

B&W

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

Collegevergadering van

met het concept vastgesteld

Toelichting op het besluit

2 februari 2021
1.2

50580-

Minimabeleid gemeente Laarbeek

CIE SD:

Het college van B&W besluit:

O

2020

2021-2024

23 feb 2021

1. Het raadsvoorstel inzake het
voorliggende Minima- en armoedebeleid

Raad:

gemeente Laarbeek 2021-2024 door te

18 mrt 2021

geleiden naar de raad.
2. In te stemmen met de concept-reactie
op het advies van de Cliëntenraad
Participatiewet.
3. Voor 2022 en het restant budget
‘begeleiding mensen naar werk’
(66231000/00094) (€ 23.000,-)
gedeeltelijk structureel in te zetten om het
structureel tekort van € 12.875,- te
dekken.

Het huidige minimabeleid dateert uit
2015. Sindsdien heeft zich een aantal
ontwikkelingen voorgedaan.
Daarnaast staat de bestrijding van
(verborgen) (kinder)armoede als thema
op de politieke agenda. Het is dus tijd
om het huidige beleid te evalueren om
te bezien op welke wijze we de
komende vier jaar hier invulling aan
willen geven. In bijgaand minima- en
armoedebeleid zijn een aantal ambities
weergegeven waarmee we de komende
vier jaar de navolgende doelstellingen
nastreven:
- Armoede beter in beeld brengen.
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- Elke inwoner van Laarbeek kan
meedoen in en aan de samenleving.
- Inwoners weten de weg te vinden
naar minima- en
armoedevoorzieningen.
- Aanbod sluit aan bij de vraag van de
doelgroep.
- Taboe over armoede/stigmatisering
verdwijnt/normaliseren.
- Gelijke kansen voor alle inwoners van
Laarbeek.
1.3

4459-

Lbr. 21/002 -

1. Instemmen met de ambtelijke adviezen

Op 12 februari 2021 vindt de

O

2021

Uitnodiging Buitengewone ALV

met betrekking tot de voorstellen die

Buitengewone Algemene

12 februari 2021

geagendeerd staan op de Buitengewone

Ledenvergadering (ALV) van de VNG

Algemene Ledenvergadering VNG van

plaats. Vanwege de coronacrisis is het

12 februari 2021.

helaas ook in februari niet mogelijk om

2. De gemeentesecretaris de opdracht te

fysiek bij elkaar te komen. Het VNG-

geven om de stemmen van de gemeente

bestuur kiest er daarom voor om ook

Laarbeek uit te brengen conform

de Buitengewone ALV van 12 februari

beslispunt 1.

2021 digitaal te laten plaatsvinden.
In deze Buitengewone ALV wordt
stilgestaan bij actuele ontwikkelingen,
waaronder de gevolgen van de
coronacrisis, het onderzoek jeugd en de
opmaat naar de landelijke verkiezingen
en kabinetsformatie. Verder is in de
vergadering aandacht voor de VNG
Agenda, Begroting en Jaarplan GGU,
voorstellen inzake de uitvoering van
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eerdere ALV-moties, Digitale Veiligheid,
de Invoering Landelijk Transitiearrangement Beschermd Wonen en de
invulling van vacatures voor VNGbestuur en commissies.
Dit collegevoorstel geeft een toelichting
op het programma en de bijgevoegde
stukken en voorziet per agendapunt in
1.4

5488-

Bestemmingsplan Monseigneur

CIE RD:

1. Het college stemt in met de inhoud van

een ambtelijk advies.
KV BDB 01 B.V. en Kragt Vastgoed B.V.

O

2021

Verhagenstraat ongenummerd

24 feb 2021

de responsnota;

zijn voornemens om een bedrijfsperceel

2. en legt bestemmingsplan

op de hoek van de Bosscheweg – Mgr.

Raad:

Mgr. Verhagenstraat ongenummerd ter

Verhagenstraat in Beek en Donk te

18 mrt 2021

vaststelling voor aan de gemeenteraad na

herbestemmen naar 45 appartementen

tussenkomst van de commissie Ruimtelijk

en 3 grondgebonden woningen.

Domein.

Het hoogste gedeelte van het
appartementengebouw bestaat uit vijf
bouwlagen met zadelkap en de
3 grondgebonden woningen variëren
tussen één tot twee bouwlagen met
kap. De ontwikkelaars leggen tevens
een parkeerterrein aan op eigen
terrein. Tegen het
ontwerpbestemmingsplan zijn 6
zienswijzen ingediend. In de
responsnota wordt door de gemeente
inhoudelijk gereageerd op deze
zienswijzen. Aan de raad wordt
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voorgesteld om te besluiten dat een
aantal zienswijzen aanleiding geven tot
aanpassing van het
ontwerpbestemmingsplan.
1.5

6315-

Ingebrekestelling niet nemen

1. Kennis te nemen van de

Op 1 februari 2021 is er een

O

2021

besluit inzage persoonsgegevens

ingebrekestelling wegens het niet tijdig

ingebrekestelling ontvangen wegens

beslissen op het verzoek op inzage van

het uitblijven van een besluit op een

persoonsgegevens van 2 september 2020;

verzoek van 2 september 2020 om

2. Te besluiten op een ingebrekestelling

inzage van persoonsgegevens.

inhoudende dat er geen dwangsom is

Op 30 september 2020 heeft het

verschuldigd wegens het al genomen

college een besluit genomen op het

besluit op 30 september 2020.

verzoek van 2 september 2020.
Daarmee is geen dwangsom verbeurd.

1.6

6436-

Verlenging samenwerking met

1. Besloten wordt om de samenwerking

De gemeente Laarbeek heeft besloten

O

2021

stichting Steenbreek

met stichting Steenbreek met twee jaar te

om de samenwerking met stichting

verlengen t/m 31 januari 2023.

Steenbreek weer met twee jaar te

2. Wethouder Slaets-Sonneveldt wordt

verlengen. Stichting Steenbreek richt

gemachtigd om de samenwerkings-

zich op het vergroenen van particuliere

overeenkomst tussen de gemeente

tuinen en de openbare ruimte. Dit is

Laarbeek en de stichting Steenbreek te

een doelstelling die de gemeente

ondertekenen.

Laarbeek ook nadrukkelijk in haar
duurzaamheidsagenda heeft staan.
De gemeente ziet voordeel in het
benutten van het grote netwerk van de
stichting Steenbreek waar inmiddels
vele gemeenten en enkele provincies
en waterschappen deel van uit maken.
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1.7

34655-

Inschrijving geliberaliseerde

De pacht 2021 te gunnen aan de hoogste

Van 11 januari 2021 tot en met

O

2020

pacht 2021

inschrijvers zoals vermeld op het

1 februari 2021 liep de inschrijfperiode

bijgevoegd proces-verbaal.

voor de geliberaliseerde pacht van 10
landbouwpercelen. De inschrijvingen
zijn geopend en de biedingen zijn in
kaart gebracht. De gunning kan
vervolgens plaatsvinden.

1.8
O

7154-

Machtingsbesluit Wet

CIE AZ:

1. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel

De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke

2021

publiekrechtelijke beperkingen

25 feb 2021

en raadsbesluit te verzoeken in te

beperkingen (Wkpb) onroerende zaken

stemmen met het machtigen van het

uit 2007 regelt de opname en het

Raad:

college van B&W tot het verrichten van

beheer van publiekrechtelijke

18 mrt 2021

alle handelingen in verband met de

beperkingen in de openbare registers

verplichtingen die bij of krachtens artikel

van het Kadaster. Het doel van de

15 van de Wet kenbaarheid

Wkpb is om kopers en eigenaren, maar

publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

ook (zakelijk) geïnteresseerden, zoals

onroerende zaken zijn opgelegd aan de

makelaars en notarissen en andere

gemeenteraad.

belangstellenden, inzicht te bieden in

2. De uitvoering van de Wkpb te

opgelegde beperkingen op het in

mandateren aan de afdeling

eigendom hebben en gebruik van

Dienstverlening en Informatie, cluster

onroerende zaken.

informatiebeheer.

Met ingang van 1 april 2020 is de Wkpb

(Wpkb)

gewijzigd. De wijziging houdt in dat er
nog maar één register is van
publiekrechtelijke
beperkingenbesluiten, te weten in de
openbare registers van het Kadaster.
De afzonderlijke
beperkingenregistraties en -registers bij
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gemeenten komen daarmee te
vervallen. Vanaf 1 januari 2021 zijn
gemeenten verplicht aangesloten bij de
landelijke digitale voorziening.
Gegevens dienen tijdig in deze
voorziening te worden opgevoerd.
Beëindigde beperkingen dienen
aansluitend dat ze vervallen hierin te
worden afgevoerd of geregistreerd.
2.

Niet-bespreekstukken

2.1

45520-

Principeverzoek Achterbosch te

In principe medewerking verlenen aan het

Door de eigenaren van de woningen

O

2020

Lieshout

verleggen en vergroten van de

aan de Achterbosch 12, 12a en 12b in

natuurbestemming achter de woningen

Lieshout is een verzoek ingediend om

Achterbosch te Lieshout, het vergroten

de bestemming Natuur achter de

van de bestemmingsvlakken voor

woningen te verleggen en te vergroten

“Wonen” conform de feitelijke

en tegelijkertijd de grenzen van de

perceelsgrenzen en het positief

bestemmingsvlakken voor de woningen

bestemmen van de paardrijdbak bij nr.

gelijk te trekken met de kadastrale

12b, onder voorwaarde dat het plan

grenzen. Dit verzoek voldoet aan de

vergezeld gaat van een goedgekeurd

gemeentelijke beleidskaders, daarom

landschappelijk inpassingsplan.

kan worden meegewerkt aan het
verzoek.

2.2

48457-

Vaststellen subsidies GR Senzer

Besloten is:

De gemeente Laarbeek ontvangt van

O

2020

2020

1. De volgende subsidies definitief vast te

het Rijk middelen in het kader van de

stellen aan Senzer voor 2020:

Participatiewet. Het betreffen de

a. € 3.520.410,- (BUIG -/- intertemporele

gebundelde uitkering Participatiewet

middelen inclusief Bbz);

(voorheen BUIG-budget), het Bbz-

b. € 115.080,- (Participatiebudget);

budget en het Participatiebudget.
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c. € 2.699.008,- (WSW-oud);

Senzer dient, als uitvoeringsorganisatie

d. € 710.735,- (Algemene middelen);

van deze regelingen, over de middelen

e. € 20.911,- (Bonus beschut werk

te beschikken. Daarnaast dient de

2020);

gemeente een bijdrage te leveren aan

f. € 6.574,- (bijdrage

de organisatiekosten als deelnemer in

levensvatbaarheidsonderzoeken 2020);

de GR Senzer.

2. De volgende aanvullende bedragen te
verstrekken aan Senzer in 2020:
a. € 127.527,- (BUIG -/- intertemporele
middelen inclusief Bbz);
b.

€ 276.645,- (WSW-oud);

c.

€ 20.911,- (Bonus beschut werk);

3. De volgende bedragen hierop in
mindering te brengen € 27.691,(Algemene middelen) en € 24.717,(Participatiebudget);
4. De volgende subsidies voorlopig toe te
kennen aan Senzer voor 2021:
a. € 3.520.172,- (BUIG -/- intertemporele
middelen inclusief Bbz);
b. € 113.326,- (Participatiebudget);
c. € 2.389.368,- (WSW-oud);
d. € 728.233,- (Algemene middelen).
5.

De subsidies 2021 uit te keren in

maandelijkse termijnen.
6.

Gedurende de periode van deze

subsidietoekenning Senzer te machtigen
om informatie volgens de daartoe gestelde
regels te verstrekken aan de minister van
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Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de
aangewezen bewerker.
7.

Bijgevoegde beschikking toe te

zenden aan het Algemeen Bestuur van de
GR Senzer.
2.3

50451-

Beleidsregels algemeen

Besluiten om:

Er worden nu geregeld vragen gesteld

O

2020

gebruikelijke voorzieningen

1. De beleidsregels algemeen

over algemeen gebruikelijke

gebruikelijke voorzieningen gemeente

voorzieningen in het sociaal domein.

Laarbeek vast te stellen.

Wanneer is iets als algemeen

2. De bijgevoegde reactie op het advies

gebruikelijk aan te merken en wanneer

van de Adviesraad Sociaal Domein te

niet? Dit zorgt voor onduidelijkheid.

verzenden.

Daarom zijn hiervoor beleidsregels
opgesteld.

2.4

49940-

O

2020

Coronabetalingen (hoofdzaak)

Het college stemt in met:

In dit voorstel worden de aanvragen

1. De in dit advies opgenomen

behandeld die we ontvangen hebben

tegemoetkomingen en betalingen.

naar aanleiding van een vorm van

2. Het ambtelijk afwijzen van in dit advies

financiële schade als gevolg van de

genoemde vormen van acquisitie.

coronacrisis.

