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157152019

Onderwerp

Com/raad

Beslissing

Vaststellen besluitenlijst
Collegevergadering
9 november 2021

De besluitenlijst wordt in
overeenstemming met het concept
vastgesteld.

Bezwaarschrift tegen last
onder dwangsom 26-32019

Wij hebben besloten om uw
bezwaarschrift, conform het advies
van de commissie bezwaarschriften
in stand te laten met aanpassing
van de motivering voor wat betreft
de reikwijdte van het
maatwerkvoorschrift 11.1.12. Dat
wil zeggen dat het besluit van 26
maart 2019 gehandhaafd blijft.
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Toelichting op besluit

Op grond van artikel 2.8a van het
Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) blijven
geurvoorschriften van een geldende vergunning
tot het tijdstip waarop de (nieuwe)
Omgevingswet in werking treedt gelden als deze
geurvoorschriften als maatwerkvoorschrift
mogelijk kunnen worden gesteld op basis van
artikel 2.7a van het Abm. Daarvoor hoeft door
het bevoegd gezag niet daadwerkelijk te worden
aangetoond dat sprake is van een overschrijding
van het aanvaardbaar geurhinderniveau.
Voor wat betreft de reikwijdte van het
maatwerkvoorschrift 11.1.12 geldt het
maatwerkvoorschrift alleen voor ramen, deuren
en/of luiken in productieruimten.

B&W
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Onderwerp
Regeling huisvesting
aandachtsgroepen

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit

1. Instemmen met de aanvraag en
aanbiedingsbrief voor Fifty Nine
Housing.
2. Instemmen met de aanvraag en
aanbiedingsbrief voor KOG.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) heeft van 28 oktober
tot 25 november 2021 een regeling opengesteld
voor de realisatie van huisvesting voor
aandachtsgroepen, waaronder
arbeidsmigranten. De gemeente dient de
aanvraag digitaal te doen en een
aanbiedingsbrief bij te voegen.
Een tweetal ondernemers vragen de gemeente
Laarbeek een aanvraag te doen. Fifty-NineHousing’ wil 30 verblijfsruimten realiseren op de
eigen werklocatie. KOG wil 156 verblijfsruimten
realiseren. De initiatieven zijn nog in een pril
stadium. Beide initiatieven zullen nog middels
een principeverzoek worden voorgelegd aan het
college. Indien het college geen medewerking
wil verlenen maar BZK wel de aanvraag
gehonoreerd heeft, kunnen de middelen worden
teruggestort. Indien de aanvraag wordt
gehonoreerd hebben initiatiefnemers nog twee
jaar de tijd om tot onomkeerbare stappen te
komen.
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431172021

Advisering college
buurtidee Terlingenplein
2021

Een totaalbedrag van € 65.000,- bij
te dragen aan het inwonersinitiatief
om het Terlingenplein in AarleRixtel om te vormen tot een
aantrekkelijk ontmoetingspark.

Buurtbewoners van het Terlingenplein en de
stichting Speelplezier Aarle-Rixtel willen samen
het plein omvormen tot een aantrekkelijk
ontmoetingspark. Zo worden de speeltoestellen
op het plein vervangen en in de ondergrond een
regenwateropvang aangelegd, die regenwater
van de straat én van de MCD-supermarkt kan
bergen. De stichting Speelplezier Aarle-Rixtel
heeft al een flink bedrag aan subsidies en
sponsorgelden ingezameld. De gemeente
Laarbeek zal in totaal € 65.000,- bijdragen aan
dit initiatief.

450132021

Raadsinformatiebrief
update Wet inburgering
2021

De gemeenteraad te informeren
over de stand van zaken
implementatie Wet inburgering
2021 middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

Op 1 januari 2022 gaat de Wet inburgering
2021 in. Om deze wet op een goede manier te
implementeren werken we samen in de
arbeidsmarktregio Helmond-de Peel. Er is een
organisatiestructuur opgezet met verschillende
werkgroepen om de implementatie soepel te
laten verlopen.
We hebben in de regio afgesproken om de raad
periodiek te informeren over de stand van zaken
met betrekking tot de implementatie van de Wet
inburgering 2021. Daarom wordt nu een
raadsinformatiebrief voorgelegd en zal in de
loop van 2022 een raadsbijeenkomst plaats
gaan vinden.
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Onderwerp
Bestemmingsplan
wijzigen Pater
Eustachiuslaan AarleRixtel

287732021

Principeverzoek
Ginderdoor Mariahout

448412021

Evaluatie van
Peelmarketing

Com/raad
Cie. RD
12-1-2022
Raad
27-1-2022

RIB

Beslissing

Toelichting op besluit

Het college legt het
ontwerpbestemmingsplan (na
voorafgaande behandeling in de
commissie Ruimtelijk Domein) ter
vaststelling voor aan de
gemeenteraad.

Dit bestemmingsplan voorziet in een
herbestemming van een agrarisch
bedrijfsperceel naar een maatschappelijke
bestemming in verband met het realiseren van
een kinderdagverblijf. Het bestemmingsplan
heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Tegen
het plan zijn geen zienswijzen ingediend. Het
plan kan thans door de gemeenteraad worden
vastgesteld.

Aan het verzoek in principe
medewerking verlenen en
betrokkene verzoeken een
ruimtelijke onderbouwing te
overleggen.

Initiatiefnemer exploiteert op verschillende
locaties in Laarbeek zorgcentra. Men wil
hieraan een nieuwe locatie toevoegen aan de
Ginderdoor te Mariahout. Aan het verzoek kan
in principe worden meegewerkt; het
bestemmingsplan dient daarvoor te worden
herzien. Uit een in te dienen ruimtelijke
onderbouwing moet blijken dat een ander past
binnen wet- en regelgeving.

1. Kennis te nemen van de
evaluatie van Peelmarketing
2. De evaluatie van Peelmarketing
via een RIB ter kennisname
aan de gemeenteraad aan te
bieden

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel,
Helmond, Laarbeek en Someren zijn in januari
2021 gestart met gezamenlijke marketing onder
de naam ‘Land van de Peel’. De resultaten die
zijn geboekt in 2021 worden ter kennisname
aangeboden aan college en gemeenteraad.
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Vergaderstukken AB
Blink 17 november as.

Wethouder Briels woont dit
overleg bij.

Overleg DB MRE 15
november jl.
Vergaderstukken DB
Senzer 22 november as.
Uitnodiging Leo-vanBerlo-veldrit 21
november as.
Uitnodiging RC De Oude
Molen clubhuldiging 26
november as.

De burgemeester heeft dit overleg
bijgewoond.
Wethouder Briels woont dit
overleg bij.
Voor kennisgeving aangenomen.
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