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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 2 maart 2021
Aanwezig: F. van der Meijden, J. Briels, T. Meulensteen, M. Slaets-Sonneveldt, J. van de Ven
Afwezig:

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

Collegevergadering d.d.

met het concept vastgesteld

Toelichting op het besluit

23 februari 2021
1.2

49399-

Beleidsregels bijzondere bijstand

O

2020

2021

RIB

1. De Beleidsregels bijzondere bijstand

In opdracht van de 5 Peelgemeenten

gemeente Laarbeek 2021 vast te stellen.

heeft de GR Peelgemeenten

2. De Beleidsregels Bijzondere Bijstand

(beleidsverantwoordelijke) in 2020

Laarbeek 2015 (B070, B076, B077, B078,

samen met de GR Senzer

B089, B113) in te trekken.

(uitvoeringsverantwoordelijke) de

3. De Beleidsregel hoogte bijzondere

harmonisatie van de beleidsregels

bijstand 18 - tot en met 20 jarigen niet in

bijzondere bijstand voorbereid.

een inrichting verblijvend Participatiewet

Harmonisatie was nodig omdat de

Laarbeek 2019 (B079) in te trekken.

verschillen tussen de 5 Peelgemeenten in

4. De Beleidsregels bijzondere bijstand

de praktijk leidden tot problemen in de

inzake draagkrachtpercentages (B063),

uitvoering bij de GR Senzer.

draagkrachtperiode (B064) en in aanmerking

De geharmoniseerde beleidsregels

te nemen middelen voor draagkracht (B137)

bijzondere bijstand liggen nu voor ter

Laarbeek 2015 in te trekken.

vaststelling.
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5. Bijgaande Raadsinformatiebrief ter
kennisname aan commissie- en raadsleden
toe te zenden.
1.3

3218-

Project ‘Thuis Energie Besparen

Het college besluit om de gemeente

‘Thuis Energie Besparen Doe Je Zo’

O

2021

Doe Je Zo’

Laarbeek deel te laten nemen aan de pilot

(TEBDJZ) is een pilotproject dat is

‘Thuis Energie Besparen Doe Je Zo’.

opgezet door het programma Sociale
Innovatie Energietransitie, een
samenwerking tussen de Provincie NoordBrabant en Enpuls. Het doel van dit
project is om in nauwe samenwerking
met bewoners en met lokale duurzame
initiatieven zoals Duurzaam Wonen
Laarbeek en Stichting Platform Duurzaam
Laarbeek, concrete stappen te zetten in
het verduurzamen van de
woningvoorraad, met name op het gebied
van energiebesparing.
De provincie en Enpuls leveren
deskundige ondersteuning om een
nieuwe aanpak toe te passen die vooral
gericht is op het centraal zetten van de
persoonlijke situatie van de inwoner.
Met 3 tot 5 huishoudens gaan we een
proces in van het maken van een
uitgebreid verduurzamingsplan. In dit
plan wordt onder andere rekening
gehouden met de gezinssituatie en hoe
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deze zich de komende jaren ontwikkelt,
investeringsbereidheid en natuurlijke
momenten om de woning aan te pakken.
De verduurzamingsreis van deze
huishoudens leggen we vast en delen we
met de omgeving, om zo ook andere
inwoners bewust te maken en te
enthousiasmeren.
1.4

5014-

O

2021

Compensatie leges horeca 2021

Het college besluit in het jaar 2021 wegens

Op 8 december 2020 besloot het college

de bijzondere omstandigheden van de

om de horecaondernemers te

corona crisis:

compenseren voor de betaalde leges en

1. geen leges te heffen voor het aanvragen

kosten voor terrassen voor het jaar 2020.

van evenementenvergunningen, Drank- en

In navolging daarop besluit het college in

horeca ontheffingen, tijdelijke

het jaar 2021 wegens de bijzondere

verkeersmaatregelen bij evenementen,

omstandigheden van de corona crisis:

vergunningen voor kansspelautomaten en

1. geen leges te heffen voor het

ontheffingen van de sluitingstijden van de

aanvragen van

horeca-inrichtingen en terrassen.

evenementenvergunningen, Drank- en

2. geen kosten in rekening te brengen voor

horeca ontheffingen, tijdelijke

het in gebruik nemen van de gemeentegrond

verkeersmaatregelen bij evenementen,

ten behoeve van terrassen en/of deze kosten

vergunningen voor kansspelautomaten en

te restitueren.

ontheffingen van de sluitingstijden van de

3. het staangeld voor het eerste kwartaal te

horeca-inrichtingen en terrassen en/of

restitueren voor non-food marktkramen

deze kosten te restitueren.

4. Het college besluit in aanvulling op het

2. geen kosten in rekening te brengen

college- besluit van 8 december 2020 de

voor het in gebruik nemen van de

ondernemers ook te compenseren voor de

gemeentegrond ten behoeve van

leges voor tijdelijke verkeersmaatregelen bij
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evenementen die in 2020 in rekening zijn

terrassen en/of deze kosten te

gebracht.

restitueren.
3. het staangeld voor het eerste kwartaal
te restitueren voor non-food
marktkramen.
Het college besluit in aanvulling op het
college-besluit van 8 december 2020 de
ondernemers ook te compenseren voor
de leges voor tijdelijke
verkeersmaatregelen bij evenementen
die in 2020 in rekening zijn gebracht.

1.6

7041-

Principeverzoek

1. In te stemmen met het principeverzoek

Initiatiefnemer doet mee aan de

O

2021

bestemmingswijziging betrokken

bestemmingswijziging Mariastraat te

saneringsregeling varkenshouderijen en

familie aan de Mariastraat te

Mariahout;

wil na sloop van de daarvoor benodigde

Mariahout

2. Initiatiefnemer te verzoeken een

varkensstallen een loods bouwen ten

landschapsplan in te dienen;

behoeve van zijn aspergekwekerij.

3. Daarna met initiatiefnemer de nodige

Daarvoor dient de aanduiding ‘intensieve

overeenkomsten sluiten (anterieure-

veehouderij’ op zijn agrarisch bouwblok

planschade- en landschapsinvesterings-

te worden verwijderd. Een en ander past

overeenkomst);

binnen de wijzigingsmogelijkheden die in

4. Na ondertekening overeenkomsten de

het bestemmingsplan Buitengebied zijn

bestemmingsplanwijziging voor te bereiden

opgenomen.

en op te starten.
1.7

7509-

Vragen PNL ex artikel 37 reglement

Instemmen met de bijgesloten antwoordbrief

Naar aanleiding van vragen van bewoners

O

2021

van orde inzake gedeeltelijk

aan de fractie van PNL.

van de Torenakkerweg over het

parkeerverbod Torenakkerweg

voorgenomen besluit tot het instellen van

Aarle-Rixtel

een parkeerverbod op een deel van de
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Torenakkerweg heeft de fractie van PNL
een aantal vragen gesteld.
De diverse vragen van PNL zijn
beantwoord in de bijgevoegde
antwoordbrief.
1.8

8151-

O

2021

Kindcentrum SBO Petrus Donders

Besloten is om met toepassing van artikel 23

Het college van B&W heeft besloten:

leerlingenvervoer toe te kennen.

1. Met toepassing van artikel 23 van de
verordening Leerlingenvervoer gemeente
Laarbeek 2014, leerlingenvervoer toe te
kennen.
2. In te stemmen met de bijgesloten
beschikking.
3. De eigen bijdrage vast te stellen op
€153,-.

1.9

8225-

Raadsinformatiebrief

O

2021

ontwikkelingen woningbouw

RIB

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande

In de raadsinformatiebrief wordt de raad

concept raadsinformatiebrief.

in het kort geïnformeerd over de stand

Baverdestraat Lieshout

van zaken met betrekking tot de
herontwikkelingsplannen in de
Baverdestraat in Lieshout.

1.10

5981-

O

2021

Deelname Dimpact transitie

Instemmen met deelname aan de Dimpact

Gemeente Laarbeek is lid van de

transitie.

coöperatieve Vereniging Dimpact.
Dimpact is een samenwerkingsverband
van 38 gemeenten die gezamenlijk de
digitale dienstverlening vormgeven.
Het implementatieplan beschrijft de
opgave voortkomend uit de strategische
richting 2020-2025 om een toekomst
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vaste dienstverlening te realiseren voor
de leden van Dimpact.
2.1

40728-

Raadsinformatiebrief

O

2020

Omgevingswet en keuzen voor

RIB

Het college stemt in met de inhoud van de

Het college stemt in met een brief waarin

concept-raadsinformatiebrief

de raad wordt geïnformeerd over de

gemeenteraad

stand van zaken met betrekking tot de
implementatie van de Omgevingswet en
het bijbehorende spoorboekje.

2.2

45458-

Bezwaarschrift ambtshalve

Besloten is om het bezwaar tegen de

Er is op 31 oktober 2020 een

O

2020

uitschrijving BRP

ambtshalve uitschrijving ongegrond te

bezwaarschrift ingediend tegen een

verklaren. Het bestreden besluit wordt in

ambtshalve uitschrijving uit de Wet

stand gelaten.

Basisregistratie Persoonsgegevens.
De uitgeschrevenen hebben hiertegen
een bezwaarschrift ingediend.
Het bezwaarschrift is ter advisering
voorgelegd aan de commissie
bezwaarschriften. De commissie heeft
het college geadviseerd om het bezwaar
ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten. Het college
neemt het advies van de commissie
over.

2.3

5806-

Compensatieverzoek van Savant

Het college van burgemeester en wethouders

Vanwege de coronamaatregelen is het

O

2021

vanwege corona 2020

besluit voor 2020 vanwege corona geen

Savant niet gelukt om in 2020 alle uren

subsidie voor Savant terug te vorderen.

in te zetten, waarvoor ze subsidie
verleend heeft gekregen. Het college
wordt voorgesteld deze uren te
compenseren door het niet-
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terugvorderen van de verleende subsidie
2020.
2.5

7651-

O

2021

Grondaankoop geboortebos

1. Besloten wordt om de percelen kadastraal

In 2020 heeft het college besloten om te

bekend Aarle-Rixtel, sectie A, nummers 2303

proberen tot overeenstemming te komen

en 2304 ter grootte van in totaal 7.560

m2

over de aankoop van 7.560 m2 grond

aan te kopen voor een prijs van € 23.000,00

voor de realisatie van het geboortebos

kosten koper.

(inmiddels Laarbeekers Bos). Hierover is

2. Besloten wordt om deze twee percelen in

met de eigenaar overeenstemming

langjarig gebruik te geven aan de stichting

bereikt en het college heeft nu besloten

Laarbeekers Bos middels bijgaande concept

om de grond daadwerkelijk voor de

gebruiksovereenkomst.

overeengekomen prijs aan te kopen.
Daarnaast is besloten om een
gebruiksovereenkomst af te sluiten met
de eind 2020 opgerichte Stichting
Laarbeekers Bos.

2.6

7865-

Advies adviesraad Sociaal Domein

1. Instemmen met de verzending van de

In december 2020 is het plan ‘Ouder

O

2021

over vergrijzing

reactie op het advies van de Adviesraad

worden in Laarbeek’ door het college

Sociaal Domein over vergrijzing

vastgesteld. De Adviesraad Sociaal

2. Instemmen met de verzending van de

Domein en Zorgaanbieder Tot uw Dienst

reactie op de zienswijze van Tot uw dienst

hebben hierover een advies uitgebracht.

over het plan vergrijzing

Middels dit voorstel worden beide

2.7

9536-

Omgevingsvergunning

1. Kennisnemen van de ontwerpbeschikking

adviezen van een reactie voorzien.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de

O

2021

Kloosterdreef 5 Aarle-Rixtel

omgevingsvergunning Kloosterdreef 5 te

Raad van State heeft op 20 januari 2021

Aarle-Rixtel.
2. De gevraagde omgevingsvergunning, in
afwijking van het huidige provinciale beleid
en vooruitlopend op aangepast provinciaal

uitspraak (ECLI:NL:RVS:2021:71)
gedaan dat er geen vergunning op grond
van de Wet natuurbescherming nodig is
als met succes het principe van intern
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beleid, te verlenen zonder benodigde

salderen wordt toegepast.

verklaring van geen bedenkingen.

De mogelijkheden, die deze uitspraak
biedt, zijn ruimer dan waar het
provinciale beleid nu van uit gaat. Voor
de gevraagde veranderingen wordt er
gebruik gemaakt van intern salderen.
De uitspraak van RvS zorgt er mogelijk
voor dat de vergunningplicht van deze
aanvraag komt te vervallen. Het college
van burgemeester wethouders wordt
daarom voorgesteld om, in afwijking van
het huidige provinciale beleid, de
gevraagde omgevingsvergunning te
verlenen zonder benodigde verklaring
van geen bedenkingen.

2.9

3422-

Compensatie huur

1- Het huurbedrag van gemeentelijke

In het voorjaar heeft het college i.v.m.

O

2021

sportverenigingen vierde kwartaal

buitensportsportaccommodaties voor 45%

corona de huur kwijtgescholden voor

kwijt te schelden voor de periode van

gemeentelijke sportaccommodaties op

1 oktober tot 1 januari 2021. Dit voor de

basis van de regeling TVS

amateursportorganisaties die gebruik maken

(Tegemoetkoming verhuurders

van de volgende locaties: - Sportpark de Hut

sportaccommodaties). Nu er weer niet of

Aarle-Rixtel - Sportpark ’t Luijtelaar Lieshout

gedeeltelijk gebruik gemaakt mag

- Sportpark de Heibunders Mariahout -

worden van sportaccommodaties, stelt

Sportpark ’t Heereind Beek en Donk - KPJ

het Rijk opnieuw de TVS-regeling open

Handbal terrein Beek en Donk.

over het vierde kwartaal van 2020.

Daarbij uitdragen aan de betreffende

Het voorstel is om deze subsidie aan te

amateurorganisaties dat men de

vragen en huren kwijt te schelden,

compensatie op enigerlei wijze ten gunste

waarbij rekening wordt gehouden met

laat komen van de leden.

het daadwerkelijke gebruik. In navolging
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2- Voor de beheerders van de sporthallen;

van deze regeling dit ook te doen voor

d’n Ekker, de Klumper de Dreef en gymzaal

Q1 en eventueel Q2 van 2021.

Dorpshuis Mariahout, over de periode van
1 oktober tot 1 januari 2021 de TVS regeling
aanvragen. De beheerders hierin
voorafgaand aan de regeling te
compenseren. Voorwaarde is dat de
verhuurders registreren welke reserveringen
er niet hebben plaatsgevonden. In het
verlengde hiervan wordt de huur van de
verenigingen, naar rato van het gebruik,
kwijtgescholden door de beheerders.
Dit betreft een maximale kwijtschelding van
45%.
3- De gebruikers/huurders van de volgende
bij de gemeente in beheer zijnde binnensport
accommodaties te factureren per
daadwerkelijk gebruik over de periode van
1 oktober tot 1 januari 2021. Daarnaast voor
de misgelopen reserveringen gebruik te
maken van de TVS-regeling. Dit betreft een
maximale vergoeding van 45%. Dit gaat om
de volgende accommodaties; - Gymzaal
Otterweg Beek en Donk - Gymzaal
Schoolstraat Aarle-Rixtel - Gymzaal
J. v. Rixtelstraat Aarle-Rixtel - Manege d’n
Perdebak.
4- In het verlengde van deze maatregelen
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de bovenstaande besluiten toe te passen in
Q1 en Q2 2021. Dit om te voorkomen dat bij
elke verlenging een nieuw besluit moet
worden genomen. Vanuit rijksoverheid
verwacht men dat er, voor de periode Q1 en
Q2 van 2021, 80 miljoen beschikbaar is voor
een vervolg van de TVS regeling. Dit betreft
een 100% dekking en is budgetneutraal.

