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Aanwezig: F. van der Meijden, J. Briels, T. Meulensteen, M. Slaets-Sonneveldt, J. van de Ven
Afwezig:

Nr.

B&W

1.1

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

Collegevergadering van

met het concept vastgesteld

Toelichting op het besluit

17 februari 2021
1.3

892-

O

2020

Verkoop woonwagen

Besloten wordt in te stemmen met het

Betrokkene, bewoner van de woonwagen

voorstel en over te gaan tot de verkoop van

Havenweg te Aarle-Rixtel heeft een

de Woonwagen Havenweg te Aarle-Rixtel

schriftelijk verzoek ingediend voor

aan betrokkene voor een bedrag van

aankoop van de woonwagen die hij van

€ 4600,-.

de gemeente huurt. Deze woonwagen is
momenteel de enige van in totaal 8
woonwagens die nog in eigendom is van
de gemeente en door ons wordt
verhuurd. De overige 7 woonwagens zijn
eigendom van de bewoners.
Inmiddels heeft er besluitvorming over de
toekomst van het kampje
plaatsgevonden. Overdracht aan WoCom,
renovatie en/of verplaatsing is niet meer
aan de orde. Beheertechnisch is verkoop
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nu wel een logischer volgende stap en
past bij de toekomstplannen met dit
kampje.
1.5

7874-

Vragen CDA art. 37 reglement van

Ingestemd is met de toegevoegde

CDA Laarbeek heeft vragen gesteld over

O

2021

orde inzake bomenkap

antwoordbrief.

twee besluiten van het college van
26 januari 2021. De besluiten gaan over
herplantplicht en een verzoek om een
boom te kappen. De vragen worden
beantwoord.

1.6

8318-

O

2021

Bovenop de Onderwereld 2020

RIB

1. Kennis te nemen van de rapportage

De aanpak van ondermijnende

24 februari

‘Bovenop de Onderwereld’; jaarrapportage

criminaliteit is een prioriteit in ons

2021,

aanpak ondermijning Peelland 2020.

veiligheidsbeleid. In de rapportage

15.00 uur

2. De raad beide rapportages aan te bieden

‘Bovenop de Onderwereld’ is aangegeven

EMBARGO

met bijgaande raadsinformatiebrief.

wat de gezamenlijke aanpak van

3. In te stemmen met toegevoegd

ondermijnende criminaliteit in Peelland in

persbericht.

2020 heeft opgeleverd. De samenwerking
in het Peelland Interventie Team (PIT) en
de resultaten daarvan maken deel uit van
deze rapportage.

2.1

40180-

Integraal maatwerkbudget Sociaal

Het college van burgemeester en wethouders

Op dit moment hebben we verschillende

O

2020

Domein

besluit:

budgetten voor maatwerk. Het voorstel is

1. Met ingang van 2021 de volgende

deze samen te voegen tot één budget

budgetten samen te voegen tot één budget

maatwerk sociaal domein. Zo is het voor

maatwerk sociaal domein:

het Sociaal Team Laarbeek gemakkelijker

- Uitzonderlijk maatwerk jeugdzorg

om nog integraler te werken tussen de

geïndiceerd

verschillende wetgevingen waar ze mee

– Jeugdzorg Uitzonderlijk maatwerk

te maken hebben. Dit integrale budget

programmakosten Wmo STL

kan ondersteunend zijn bij situaties
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– Bijzondere Bijstand Uitzonderlijk maatwerk

waarin het volgen van alle wetten, regels

programmakosten Wmo STL

en protocollen tot onbedoelde en

– Voorzieningen voor gehandicapten

ongewenste effecten leidt: geen

(materieel) Uitzonderlijk maatwerk

passende oplossing, onnodig hoge

programmakosten Wmo STL

kosten. Dan is maatwerk nodig, zodat

– Huishoudelijke verzorging Uitzonderlijk

betere, goedkopere of effectievere

maatwerk programmakosten Wmo STL

oplossingen gerealiseerd kunnen worden.

– Voorzieningen voor gehandicapten
(immaterieel) Uitzonderlijk maatwerk
programmakosten Wmo STL
– Maatwerkvoorzieningen natura materieel
Wmo Uitzonderlijk maatwerk
opvoedondersteuning
– Eerstelijnsloket Jeugd
2. Bij de 1e tussenrapportage 2021 de
gemeenteraad verzoeken het budget
Uitzonderlijk maatwerk programmakosten
Wmo STL, Bijzondere Bijstand vanuit het
programma 4 ‘Economie en
werkgelegenheid’ over te hevelen naar
programma 5 ‘Gezondheid, welzijn, zorg en
onderwijs’.
3. In te stemmen met de procesbeschrijving
voor de inzet van het budget maatwerk
sociaal domein;
4. Mandaat te verlenen aan de regievoerder
sociaal domein en de manager
Dienstverlening en Informatie voor besteding
van dit budget en dit meenemen in de
eerstvolgende wijziging van het
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mandaatregister;
5. In het eerste kwartaal 2022 een evaluatie
uit te voeren;
6. Met bijgevoegde brief reageren op de
uitgebrachte adviezen van de cliëntenraad
participatiewet en de adviesraad sociaal
domein.
2.2

45480-

Bezwaarschrift

Besloten wordt om het bezwaar ongegrond

Er is een vergunning verleend voor het

O

2020

omgevingsvergunning Tuinstraat

te verklaren en het besluit in stand te laten.

vestigen van een hondentrimsalon aan de

Beek en Donk, gebruik schuur als

Tuinstraat in Beek en Donk. Tegen deze

hondentrimsalon

omgevingsvergunning is bezwaar
gemaakt. De bezwarencommissie heeft
hierover een advies gegeven. Het college
besluit om het bezwaar ongegrond te
verklaren en de vergunning in stand te
laten.

2.3

2864-

Vervanging rioolontstoppings-

Er wordt ingestemd met de vervanging van

Het college stemt in met de vervanging

O

2021

machine

de huidige rioolontstoppingsmachine door

van de huidige rioolontstoppingsmachine

een nieuwe in verband met het feit dat de

door een nieuwe.

huidige is afgeschreven en mankementen
begint te vertonen.
2.4

3398-

Verkeersbesluit oplaadpaal de

Instemmen met het voornemen tot het

Instemmen met het voornemen tot het

O

2021

Malthezer

aanwijzen van een parkeerplaats voor het

aanwijzen van een parkeerplaats voor

opladen van elektrische voertuigen op de

het opladen van elektrische voertuigen

Malthezer in Aarle-Rixtel.
Het college van B&W besluit om een contract

op de Malthezer in Aarle-Rixtel.
De elektronische

aan te gaan met Daadkracht Bekendmaken

publicatiewerkzaamheden van de

2.6

7139-

O

2021

Publicatiedienst Daadkracht

voor de looptijd van 1 jaar.

gemeente Laarbeek zijn momenteel
ondergebracht bij Sdu Publicatiediensten.
De publicatiedienst Daadkracht
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Bekendmaken biedt een soortgelijke
dienstverlening aan voor een lagere prijs.
2.7

8416-

Bezwaar tegen afwijzing verzoek

1. Kennis te nemen van de ingebrekestelling

Op 30 oktober 2020 heeft de

O

2021

tot inzage persoonsgegevens

d.d. 12 februari 2021 wegens het niet tijdig

bezwaarmaker bezwaar gemaakt tegen

(reactie)

beslissen op het bezwaarschrift tegen het

het besluit van het college om zijn

besluit d.d. 30 september 2020 op het niet in

verzoek om inzage van

behandeling nemen van het verzoek om

persoonsgegevens (d.d. 2 september

inzage van persoonsgegevens;

2020) niet in behandeling te nemen.

2. Te beslissen op bezwaar waarbij het

De identiteit van de bezwaarmaker kon

bezwaar volledig gegrond wordt verklaard en

toentertijd niet worden vastgesteld

het besluit van het college d.d. 30 september

wegens het uitblijven van een reactie op

2020 te herroepen. Daarbij wordt tevens

het verzoek zijn identiteit kenbaar te

besloten op de ingebrekestelling inhoudende

maken. Op 12 februari 2021 heeft de

dat geen dwangsom is verschuldigd wegens

bezwaarmaker een ingebrekestelling

het herroepen besluit;

gestuurd wegens het niet tijdig nemen

3. Het verzoek om inzage van

van een beslissing op het bezwaar van

persoonsgegevens d.d. 2 september 2020

30 oktober 2020. Het bezwaar is gegrond

opnieuw in behandeling te nemen.

verklaard, het besluit van 30 september
2020 wordt herroepen en het verzoek
van bezwaarmaker wordt opnieuw in
behandeling genomen.

2.8

8556-

O

2021

Nieuw besluit n.a.v. bezwaar

1. Kennis te nemen van het verzoek inzage

Op 2 september 2020 heeft verzoeker

persoonsgegevens d.d. 2 september 2020;

een verzoek gedaan om inzage van

2. Te besluiten op het verzoek inzage

persoonsgegevens. Op 30 september

persoonsgegevens d.d. 2 september 2020

2020 heeft het college besloten dit

inhoudende dat er geen gegevens van de

verzoek niet in behandeling te nemen na

verzoeker binnen de gemeente bekend zijn.

de verzoeker werd gevraagd om zijn
identiteit kenbaar te maken, zodat wij
het verzoek inhoudelijk konden

Zaaknummer:

8453-2021

Documentnummer:

8453-2021:764572

beoordelen. Een reactie van verzoeker is
uitgebleven. Op 30 oktober 2020 heeft
verzoeker bezwaar gemaakt en dit
bezwaar is gegrond verklaard, waarna
het primaire besluit van 30 september
2020 is herroepen. Middels dit besluit
wordt zijn verzoek van 2 september 2020
opnieuw in behandeling genomen.
Op 14 december 2020 is de identiteit van
de verzoeker vast komen te staan
middels video-call met de privacy officer.
Deze laatste heeft geconcludeerd dat er
geen gegevens van hem bekend zijn.
Hierdoor wordt aldus besloten op het
verzoek van 2 september 2020 dat er
geen gegevens van hem bekend zijn, en
we daarom geen inzage kunnen geven in
zijn gegevens.
3.3

Boomfeestdag Groene schoolkaart van de

O

basisscholen in uw gemeente van Stg.
Nationale Boomfeestdag

