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Vaststellen besluitenlijst
d.d. Collegevergadering
18 mei 2021

De besluitenlijst wordt in
overeenstemming met het concept
vastgesteld.

139672021

Principeverzoek
Huisvesting
Arbeidsmigranten
Peeldijk Beek en Donk

Het college besluit in principe en
onder bepaalde voorwaarden
medewerking aan het
principeverzoek met betrekking tot
de huisvesting van arbeidsmigranten
aan de Peeldijk te Beek en Donk.

148772021

Handhavingsverzoek
erfgrens De Hoeve Beek
en Donk

Besloten wordt om het voornemen te Er is een verzoek tot handhaving ingediend
verzenden om het verzoek tot
omdat er een te hoge erfafscheiding tussen
handhaving van een te hoge
de percelen zou zijn geplaatst. Het betreft
erfafscheiding af te wijzen.
echter geen erfafscheiding maar een
bijgebouw. De hoogte bedraagt 2,85 meter
waar 3 meter is toegestaan. Hiermee wordt
voldaan aan het bestemmingsplan.
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De initiatiefnemer wil huisvesting voor
arbeidsmigranten realiseren aan de Peeldijk
in Beek en Donk. Het gaat om een
geclusterde huisvesting voor 36
arbeidsmigranten die werken in het bedrijf
van de initiatiefnemer. Het initiatief past
onder voorwaarden binnen het beleidskader
Huisvesting Arbeidsmigranten.
In de bijlage de beantwoordingsbrief aan de
initiatiefnemer.
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Ontwerpbegroting
Senzer 2022

197842021

Airco's voor
Ontmoetingscentrum
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Raad
1. Kennis nemen van de
24-6-2021
ontwerpbegroting 2022 en
meerjarenraming 2023-2025 van
de GR Senzer en deze
doorgeleiden naar de
gemeenteraad.
2. Concept-zienswijze ter
vaststelling voorleggen aan de
gemeenteraad.

Besloten wordt in te stemmen met
de aanschaf van mobiele airco’s ten
behoeve van de werkruimtes van
LEV in het Ontmoetingscentrum aan
de Otterweg.

2

Toelichting op besluit
Jaarlijks legt de GR Senzer haar
ontwerpbegroting en haar meerjarenraming
voor aan de deelnemende raden. Uit deze
ontwerpbegroting en meerjarenraming kan
worden opgemaakt wat de financiële
consequenties zijn door deelname van
Laarbeek aan deze GR voor de komende 4
jaren. De raad krijgt vervolgens de
mogelijkheid om naar aanleiding van deze
ontwerpbegroting en meerjarenraming een
zienswijze in te dienen. Nadat alle
deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur
haar zienswijzen kenbaar hebben gemaakt
wordt de ontwerpbegroting door het
Algemeen bestuur van de GR Senzer
vastgesteld in een definitieve begroting.
Bij hoge buitentemperaturen wordt het in de
werkruimtes van LEV in het
Ontmoetingscentrum al snel te heet. In het
kader van de Arbowet ontstaan er soms voor
werkplekken onverantwoorde temperaturen.
Met de aanschaf van 8 mobiele airco’s kan er
in de werkruimtes van LEV een werkbaar
klimaat worden gehandhaafd.
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206232021

Verzoek voortzetting
geliberaliseerde pacht

Het verzoek van agrariër om voor
het jaar 2021 de percelen aan de
Lieshoutseweg ongenummerd
(kadastraal bekend gemeente SintOedenrode, sectie K nummers 297
ged. en 493 ged.) te mogen
pachten, wordt ingewilligd.

Met een agrariër is een koopovereenkomst
onder voorwaarden gesloten voor percelen
landbouwgrond aan Lieshoutseweg
ongenummerd (gemeente Sint-Oedenrode,
sectie K, nummers 297 ged. en 493 ged.).
Vooruitlopend op de koop, die zou
plaatsvinden na het verkrijgen van
planologische medewerking voor een nieuwe
vestiging van zijn agrarisch bedrijf, zijn de
percelen meerdere jaren aan hen verpacht
door middel van geliberaliseerde pacht. Eind
december 2020 is duidelijk geworden dat
agrariër vanuit gemeente Meierijstad geen
planologische medewerking zal krijgen voor
een nieuwe vestiging op de betreffende
percelen. De agrariër heeft aan het college
verzocht of hij de percelen in 2021 nogmaals
geliberaliseerd mag pachten.

130162021

Bezwaarschrift afwijzen
ingebrekestelling niet
nemen besluit inzage
persoonsgegevens

Conform het advies van de
commissie bezwaarschriften wordt
het bestreden besluit van 9 februari
2021 inzake de afwijzing van een
ingebrekestelling in stand gelaten
wegens een al genomen besluit op
30 september 2020. Het bezwaar
wordt ongegrond verklaard.

Op 30 januari 2021 heeft bezwaarmaker een
ingebrekestelling verstuurd wegens het, naar
mening van bezwaarmaker, niet tijdig nemen
van een besluit op een verzoek om inzage
van persoonsgegevens (2 september 2020).
Omdat het college op 30 september 2020 een
besluit heeft genomen tot het niet in
behandeling nemen van het verzoek, heeft
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het college de ingebrekestelling op 9 februari
2021 afgewezen. Conform het advies van de
commissie bezwaarschriften is het
bezwaarschrift daarom ongegrond. Daarbij
wordt het bestreden besluit in stand gelaten.

204192021

Verkoop bouwkavels
diverse plannen 2021 4

Overgaan tot de verkoop van de
bedrijfskavel aan de in het
bijgevoegde overzicht genoemde
kopers.

Vergaderstukken DB
Senzer 31 mei 2021

Wethouder Briels woont deze online
bijeenkomst bij.

Uitnodiging installatie
burgemeester Boekel 1
juni as.

Burgemeester gaat op uitnodiging
in.

Vergaderstukken AB
ZVHBZO 27 mei as.

Burgemeester neemt deel aan dit
online overleg.

Vooraankondiging
viering 175 jarig
bestaan van OLV
Presentatie kerk in
Aarle-Rixtel 31 oktober
2021

Voltallig college gaat naar de
viering.
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Betreft de verkoop bedrijfskavels.
Bedrijfskavels kunnen pas juridisch geleverd
worden nadat het college van burgemeester
en wethouders daarover een besluit heeft
genomen.
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Uitnodiging symposium
KVNRO Coronacrisis
accentueert noodzaak
civiel-militaire
samenwerking 25
november 2021
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Ter kennisgeving.

5

Toelichting op besluit

