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

B&W

Onderwerp

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststellen besluitenlijst
d.d. Collegevergadering
8 juni 2021

De besluitenlijst wordt in
overeenstemming met het concept
vastgesteld.

59752021

Omgevingsvergunning
5765763 aanleggen
bosplantsoen Laarweg
ongenummerd AarleRixtel

Besloten wordt een
omgevingsvergunning te verlenen
voor de aanleg van een bosje op
het perceel Aarle-Rixtel A3053.

Het college verleent een omgevingsvergunning
voor de aanleg van een bosje nabij de Laarweg
in Aarle-Rixtel. Daarmee wordt invulling
gegeven aan eerder genomen besluiten over de
aanleg van dit bosje en het Laarbeekers Bos.

90762021

Beukendreef Mariahout
(PIT controle 11-032021)

Besloten wordt om een
vooraankondiging last onder
dwangsom te sturen aan de twee
eigenaren van het perceel aan de
Beukendreef in Mariahout.

Het college is voornemens om handhavend op te
treden tegen de illegale huisvesting van
seizoensarbeiders tevens zijnde
arbeidsmigranten in de bedrijfswoning en het
bedrijfsgebouw aan de Beukendreef in
Mariahout.
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12018- Overeenkomst van
2021
uitplaatsing informatie
naar e-depot

13439- Jaarrapportage
2021
zorgkosten 2020 GR
Peelgemeenten

RIB

Beslissing

Toelichting op besluit

De `Overeenkomst van
uitplaatsing’ wordt aangegaan met
het Regionaal Historisch Centrum
en de burgemeester wordt
verzocht deze namens het college
te ondertekenen.

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
(RHCe) heeft een e-depot voor de archivering
van digitale informatie. Het e-depot is bedoeld
voor de opslag en beheer van digitale informatie
die volgens de Archiefwet openbaar is. Het RHCe
biedt aangesloten organisaties de mogelijkheid
om het e-depot te gebruiken voor informatie die
nog niet overgebracht hoeft te worden. Dit
wordt uitplaatsing genoemd. Door het aangaan
van de `Overeenkomst van uitplaatsing’ kunnen
we digitale informatie in een vroeg stadium
duurzaam archiveren.

Het college neemt kennis van de
De Gemeenschappelijke Regeling
bevindingen bij de jaarrapportage Peelgemeenten leverde een aantal rapportages
zorgkosten 2020 van de
aan:
Gemeenschappelijke Regeling
1. De zorgkosten 2020 voor de gemeente
Peelgemeenten en stelt de
Laarbeek, met daarin ook een
gemeenteraad hiervan op de
(bijgestelde) prognose voor 2021 en
hoogte door middel van bijgaande
2022;
raadsinformatiebrief.
2. Een benchmark Peelgemeenten.
In dit advies leest u een samenvatting met
de belangrijkste bevindingen bij de
rapportages.
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22402- Verwijderen
2021
voorkeursrecht perceel
landbouwgrond sectie K
64 en K65

Com/raad
Cie. AZ

17578- Managementrapportages RIB
2021
1e kwartaal 2021 GR
Peelgemeenten

Beslissing

Toelichting op besluit

Het college besluit
1. Af te zien van het eerste recht
van koop op de kadastrale
percelen Lieshout K64 en K65
2. In te stemmen met de inhoud
van de antwoordbrief.
3. De commissie AZ in de
eerstvolgende vergadering
mondeling te informeren over
dit besluit.

Enkele weken geleden heeft een inwoner twee
kadastrale percelen die onder de WVG vallen te
koop aangeboden aan de gemeente. Wanneer de
gemeente geen belangstelling voor de grond
heeft wil hij de grond kunnen verkopen. Het
college heeft onvoldoende concrete plannen voor
grootschalige energieopwekking op dit perceel
om over te gaan tot aankoop en ziet daarom af
van het eerste recht van koop.

De raad wordt ten aanzien van de
meicirculaire 2021 gemeentefonds
door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief geïnformeerd
om:
1. de budgettaire effecten 2021 te
verwerken in de 2e
tussenrapportage 2021;
2. de budgettaire effecten 2022
t/m 2025 te verwerken in de
Kadernota 2022;
3. de financiële gevolgen hiervan
te betrekken bij de
behandeling van de Kadernota
2022;

De Gemeenschappelijke Regeling
Peelgemeenten heeft voor de eerste
kwartaalrapportage 2021 3 rapportages
aangeleverd, met daarin:
1. de zorgkosten voor elke gemeente apart;
2. de benchmark Peelgemeenten met daarin de
belangrijkste ontwikkelingen van de
zorgkosten van alle gemeenten;
3. de organisatie-/beleidsontwikkelingen van de
uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten
inclusief de uitvoeringskosten;
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20577- Beleid Sociaal Domein
2021
definitief naar afdeling
Dienstverlening en
Informatie

Onder voorbehoud van positief
advies van de OR in te stemmen
met het definitief onderbrengen
van Beleid Sociaal Domein bij de
afdeling Dienstverlening &
Informatie.

In april 2020 is team Beleid Sociaal Domein
tijdelijk ondergebracht bij de toenmalige afdeling
Dienstverlening & Informatie. Gebleken is dat
deze tijdelijke wijziging in structuur werkt en
meerwaarde heeft, zowel voor het team als voor
de afdeling en organisatie. Voorgesteld wordt
deze tijdelijke situatie om te zetten naar een
structurele.
In overeenstemming met deze verandering
worden de namen van de afdelingen Beleid &
Projecten en Dienstverlening & Informatie
aangepast naar Leefomgeving en Samenleving.

21004- Lokaal Preventieakkoord
2021
concept

1. Besluiten om het Lokaal
Preventieakkoord vast te
stellen en de voorgestelde
uitvoeringsrichting op te
starten;
2. Besluiten om het
preventieakkoord en het
sportakkoord te verbinden en
onder 1 stuurgroep samen te
brengen;
3. Kennis nemen van het advies
op het Concept Lokaal
Preventieakkoord van de ASD;

Vanaf januari 2021 is gestart met het opstellen
van een Lokaal Preventieakkoord. Dit akkoord is
samengesteld door verschillende partners in het
sociaal en ruimtelijk domein. Het concept
akkoord dat nu voor ligt is een dynamisch stuk.
Uitvoering en ambities worden bijgesteld aan de
hand van de ambities die onze inwoners
aangeven.
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4. Besluiten om bijgevoegde brief
als een reactie op het advies
van de ASD te versturen.
21178- Lbr. 21/038 - Uitnodiging
2021
ALV 16 juni 2021

1. Instemmen met de ambtelijke
adviezen met betrekking tot de
voorstellen die geagendeerd
staan op de Algemene
Ledenvergadering van de VNG
op 16 juni 2021.
2. De gemeentesecretaris de
opdracht te geven om de
stemmen van de gemeente
Laarbeek uit te brengen
conform beslispunt 1.
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Op 16 juni 2021 is het online VNG Jaarcongres
2021. De Algemene Ledenvergadering (ALV)
maakt deel uit van dit online Jaarcongres.
In deze ALV wordt stilgestaan bij actuele
ontwikkelingen, waaronder de gevolgen van de
coronacrisis. Verder is in de vergadering
aandacht voor het VNG Jaarverslag 2020, de
Kadernota VNG 2022 en contributievoorstel
2022, de Kadernota GGU 2022, Uitvoering
Klimaatakkoord,
Herijking
Gemeente-fonds,
Onderzoek Jeugd, verant-woording over de
uitvoering
van
moties
eerdere
ledenvergaderingen,
VNG-inzet
kabinetsformatie,
landelijke
coördinatie
begeleiding nieuwkomers met zintuigelijke
beperking en de invulling van vacatures voor
VNG-bestuur en commissies.
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22709- Principeverzoek
2021
grondgebonden
nultredenwoningen,
Bosscheweg Aarle-Rixtel

Besloten wordt in te stemmen met Woningcorporatie WoCom heeft aan de
het principeverzoek en bijgaande Bosscheweg in Aarle-Rixtel 4 tweekapwoningen
conceptbrief.
staan, die al langere tijd antikraak worden
verhuurd. Bedoeling is al langere tijd dat deze
woningen worden gesloopt en dat WoCom daar
nieuwe woningen terugbouwt. WoCom vraagt nu
het college of zij in principe bereid is haar
medewerking hiertoe te verlenen.

22897- Kredietaanvraag
Cie RD
2021
opwaarderen bushalte bij 21-7
Bavaria-rotonde in
Raad 9-9
Lieshout

Instemmen om na advies van de
commissie Ruimtelijk Domein de
raad voor te stellen een krediet
van € 218.000,00 exclusief BTW
beschikbaar te stellen voor het
opwaarderen van de bushalte bij
de Bavaria-rotonde en deze
kosten te laten dekken uit de
Reserve Bereikbaarheidsagenda.

Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad een
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor
de planvorming voor het opwaarderen van de
bushaltes aan de N615 bij de rotonde Bavaria in
Lieshout. Inmiddels is het plan verder
uitgewerkt en de volgende stap is dat de
gemeenteraad een uitvoeringskrediet
beschikbaar stelt.

23363- Aanvraag subsidie
2021
omgevingsdialoog

Het college besluit
1. Subsidie ter hoogte van
€15.400 aan te vragen voor
het project ‘omgevingsdialoog
Lieshoutse Heide’ uit het
Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie – Ruimte voor
Klimaat en Energie.

Het college presenteert in een RIB haar aanpak
voor het zoekgebied voor grootschalige opwek
‘Lieshoutse Heide’. Onderdeel daarvan is het
aanvragen
van
subsidie
voor
een
omgevingsdialoog, waarin de gemeente met
inwoners en experts in overleg gaat over de
ruimtelijke inrichting van het gebied en de rol van
grootschalige duurzame energie daarin.

RIB
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2. De inhoud van de RIB ‘plan van
aanpak zoekgebied Lieshoutse
Heide’ vast te stellen en deze
toe te zenden aan de raad.
23674- IBT toezichtoordeel
2021
Omgevingsrecht en
opheffen actief toezicht

23962- Vormvrije M.E.R.2021
beoordeling herstel,
bestemmingsplan
Monseigneur
Verhagenstraat
ongenummerd Beek en
Donk

RIB

1. Kennis te nemen van het
toezichtoordeel
Omgevingsrecht in het kader
van interbestuurlijk toezicht.
2. De raad daarover te
informeren met bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

Het toezichtoordeel Omgevingsrecht
interbestuurlijk toezicht vanuit de provincie voor
2021 luidt: ‘Voldoet’.

Gelet op de kenmerken van het
project, de locatie van het project
en de kenmerken van de effecten
van het project moet worden
geconcludeerd dat het project om
48 woningen te realiseren aan de
Mgr. Verhagenstraat
ongenummerd geen belangrijke
nadelige milieugevolgen heeft.
Daarom is op grond van hoofdstuk
7 van de Wet milieubeheer en het
Besluit milieueffectrapportage,
besloten dat voor het project om
48 woningen te realiseren aan de
Mgr. Verhagenstraat geen

Er is een nieuwe aanmeldnotitie ontvangen voor
een vormvrije m.e.r-beoordeling voor de Mgr.
Verhagenstraat ongenummerd te Beek en Donk.
Uit de aanmeldnotitie voor de vormvrije m.e.r.beoordeling volgen geen nadelige
milieugevolgen en er is daarom voorgesteld dat
er geen m.e.r-procedure noodzakelijk is.
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milieueffectrapport (MER) moet
worden opgesteld.
18923- Kadernota 2022
2021
Laarbeek

23608- DVO's peelfuncties
2021

Raad 8-7

De Kadernota 2022 wordt met
bijbehorend raadsvoorstel ter
vaststelling aan de raad
voorgelegd.

De Kadernota vormt een belangrijk
kaderstellend document in de Planning en
Controlcyclus van de gemeente Laarbeek.
Het hoofddoel van de Kadernota is het zichtbaar
maken van de samenhang tussen beleid en
financiën. Op basis daarvan worden de
beleidskaders vastgesteld voor de komende
meerjarenperiode, hetgeen vervolgens zal
worden uitgewerkt in de op te stellen begroting
2022 met bijbehorend meerjarenperspectief
2023-2025.

1. In te stemmen met
bijgevoegde
dienstverleningsovereenkomst
voor de Peelland-functies
programmaleider Ondermijning
en programmaleider Integraal
Veiligheidsbeleid.
2. In te stemmen met de
geactualiseerde
dienstverleningsovereenkomst
voor de functie coördinator

Op het terrein van integrale veiligheid wordt
tussen de 6 gemeenten in Peelland intensief
samengewerkt. Dat uit zich onder andere in een
Peelland veiligheidsplan (gezamenlijke
prioriteiten), gezamenlijke aanpak ondermijning,
een Driehoek Peelland en het Peelland
Interventie Team. Voor de uitvoering zijn drie
peelfuncties actief:
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-

Coördinator Peelland Interventie Team
(PIT Convenant 2016)
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Com/raad

Beslissing
Peelland Interventie Team
(PIT).
3. De burgemeester namens het
college de overeenkomsten te
laten tekenen.

Toelichting op besluit
-

Programmaleider integraal
veiligheidsbeleid (collegebesluit 7 juli
2020)
Programmaleider aanpak ondermijning
(collegebesluit 7 juli 2020)

De kosten worden op grond van inwoneraantal
verdeeld over de zes gemeenten. De
medewerkers zijn technisch in dienst van de
gemeente Helmond en vallen qua aansturing
rechtstreeks onder de coördinerend
gemeentesecretaris (Gemert-Bakel). Voor de
functie van coördinator PIT is destijds een
dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Deze
dient nu te worden geactualiseerd. Voor de
beide andere functies is geen overeenkomst
afgesloten. Dat gaat nu alsnog gebeuren.
Tevens vindt er een herrekening plaats van de
gemeentelijke bijdragen, gebaseerd op de
daadwerkelijke kosten die nu worden gemaakt.
In 2020 was hier reeds structureel geld voor
gereserveerd.
11537
-2021

Bezwaarschrift
standplaatsvergunning
ijskraam op Piet van
Thielplein

Het bezwaarschrift is ongegrond.
De standplaatsvergunning blijft in
stand.
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Er is standplaatsvergunning verleend voor het
innemen van een standplaats met een ijskraam
op het Piet van Thielplein in Beek en Donk. De
vergunning is verleend voor de zondagen en
geldt tot en met 31 december 2021. Tegen

B&W

Onderwerp
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Beslissing

Toelichting op besluit
deze vergunning zijn bezwaarschriften
ingediend. De bezwaarschriften zijn ter
advisering voorgelegd aan de commissie
bezwaarschriften. De commissie heeft het
college geadviseerd om de bezwaarschriften
ongegrond te verklaren en de
standplaatsvergunning in stand te laten. Het
college neemt dat advies over.

17406
-2021

Meicirculaire
gemeentefonds 2021

22328
-2021

Bijdrage webinar
jongeren en corona

RIB

De raad wordt ten aanzien van de
meicirculaire 2021
gemeentefonds door middel van
bijgaande raadsinformatiebrief
geïnformeerd om:
1. de budgettaire effecten 2021
te verwerken in de 2e
tussenrapportage 2021;
2. de budgettaire effecten 2022
t/m 2025 te verwerken in de
Kadernota 2022;
3. de financiële gevolgen hiervan
te betrekken bij de
behandeling van de Kadernota
2022;

De raad wordt door middel van een
raadsinformatiebrief geïnformeerd om de
budgettaire effecten van de meicirculaire 2021
gemeentefonds voor het jaar 2021 te
verwerken in de 2e tussenrapportage 2021 en
voor de jaren 2022 t/m 2025 te verwerken in
de Kadernota 2022.

Besluiten om een financiële
bijdrage te verstrekken van

In samenwerking met de LEVgroep, de
bibliotheek, de GGD en het Sociaal Team
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€695,- aan de LEVgroep ter
financiering van de Webinar
Jongeren en Corona.

Laarbeek is een plan uitgewerkt om een
webinar te organiseren over wat corona met
onze jongeren doet. Hierdoor krijgen we meer
inzicht in wat er leeft en kun je gerichter
inzetten.

13777
-2021

Bezwaar tegen
standplaats ijswagen
Piet van Thielplein B&D

Het bezwaarschrift is nietontvankelijk.

Er is standplaatsvergunning verleend voor het
innemen van een standplaats met een ijskraam
op het Piet van Thielplein in Beek en Donk. De
vergunning is verleend voor de zondagen en
geldt tot en met 31 december 2021. Tegen
deze vergunning zijn bezwaarschriften
ingediend. De bezwaarschriften zijn ter
advisering voorgelegd aan de commissie
bezwaarschriften. Een van de bezwaarschriften
is ingediend door iemand die geen
belanghebbende is. De commissie heeft het
college geadviseerd om dat bezwaarschrift niet
ontvankelijk te verklaren. Het college neemt
dat advies over.

23767
-2021

Boerderijsplitsing
Kerkstraat Aarle-Rixtel

1. In te stemmen met de
aangeleverde ruimtelijke
onderbouwing;
2. Met initiatiefnemer de nodige
overeenkomsten sluiten
(anterieure- en
planschadeovereenkomst);

Initiatiefnemer wil de cultuurhistorisch
waardevolle boerderij aan de Kerkstraat te
Aarle-Rixtel, opsplitsen in twee wooneenheden.
In het bestemmingsplan Buitengebied is
daarvoor een wijzigingsbevoegdheid voor het
college opgenomen. Alvorens een
wijzigingsplan op te stellen en in procedure te
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brengen dient uit een ruimtelijke onderbouwing
te blijken dat een en ander past binnen
relevante wet- en regelgeving.

Uitnodiging LEV Groep
voor activiteit 17
september 2021

Voor kennisgeving aangenomen.
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