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Onderwerp

Com/raad

Vaststellen besluitenlijst
d.d. Collegevergadering
22 juni 2021
194052021

Beleid papiercontainers

Beslissing

Toelichting op besluit

De besluitenlijst wordt in
overeenstemming met het concept
vastgesteld.
RIB

Het college besluit het advies om
geen papiercontainers in te voeren
over te nemen en de raad hierover
te informeren middels een
raadsinformatiebrief.
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Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar
het
invoeren
van
papiercontainers.
Samenvattend kunnen we stellen dat er geen
overtuigend draagvlak is onder de inwoners
die aan de enquête hebben deelgenomen. Er
is een kleine meerderheid die vanwege
toenemend gemak voor de inwoner en een
netter straatbeeld door minder zwerfvuil
voorstander is van invoering van containers.
Daar staat tegenover dat tegenstanders
aanvoeren dat men niet nog één container in
of aan huis wenst dit vanwege ruimtegebrek.
De verhoging van de afvalstoffenheffing als
bezwaarlijk wordt ervaren en dat men
tevreden is over het huidig aanbieden van het
oud papier in kartonnen dozen. De ophaal
frequentie van één keer per twee weken
wordt als niet duurzaam ervaren.
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258052021
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Com/raad

Ontwerpsaneringsprogramma
deelproject Laarbeek
(geluidsanering)

Voorbereidingskrediet
invulling plan Heuvel
Lieshout

Cie. AZ
22-7-2021
Raad
9-9-2021

Beslissing

Toelichting op besluit

1. In te stemmen met het ontwerpsaneringsprogramma voor 91
saneringswoningen van het
‘deelproject Laarbeek’ in de
dorpskernen in Aarle-Rixtel,
Beek en Donk, Lieshout en
Mariahout;
2. Het ontwerpsaneringsprogramma gedurende
6 weken ter inzage te leggen;
3. Indien geen zienswijzen worden
ingediend, het definitieve
saneringsprogramma aan te
bieden aan het ministerie van
I&W met het verzoek akkoord te
gaan met de
saneringsmaatregelen en hogere
waarden

Het college heeft op 3 december 2019
besloten te starten met de geluidsanering
van de nog niet gesaneerde A-lijst, B-lijst en
eindmeldingwoningen in Laarbeek en de
ODZOB opdracht te verlenen voor
voorbereiding, uitvoering en toezicht van dit
geluidsaneringstraject. Inmiddels is het
ontwerpsaneringsprogramma voor het
deelgebied Laarbeek gereed om ter inzage
te worden gelegd. Voor dit deelproject
waren 91 woningen in beeld. Conclusie uit
het rapport is dat er 66 woningen in
aanmerking komen voor een onderzoek of
het binnen-niveau voldoet en of de
woningen eventueel in aanmerking komen
voor aanvullende gevelmaatregelen.

Aan de raad voor te stellen
€150.000 voorbereidingskrediet
voor plan Heuvel Lieshout
beschikbaar te stellen ten laste van
algemene reserve conform

Om tot herbestemming van de
inbreidingslocatie Heuvel Lieshout te komen
zijn en worden door gemeente vooraf kosten
gemaakt, ofwel voordat een nog nader te
vormen plan definitief wordt bestemd.
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In een later stadium volgen nog aparte
saneringsprogramma’s voor de
deelprojecten “Lieshoutseweg – Beek en
Donk (N615)” en “Mariahout-Centrum”.
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Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit

bijgevoegd concept raadsbesluit met Hiervoor is het nodig als gemeente
behandeling in de commissie AZ.
voorbereidingskrediet aan te vragen bij de
gemeenteraad. Bij deze vragen we de
gemeenteraad in te stemmen om € 150.000
voorbereidingskrediet ten laste van
algemene reserve, een bedrag om met
zorgvuldigheid, voldoende draagvlak en
juiste afwegingen tot een verbetering van de
huidige centrumlocatie in Lieshout te
komen.
262752021

Personeelsmonitor 2020

239012021

Vaststellen kaders voor
Centrumplan Lieshout

RIB

1. Kennisnemen van de

personeelsmonitor 2020 en de
korte analyse hierop.
2. Akkoord met de inhoud van de
raadsinformatiebrief
RIB

1. In te stemmen met het

procesvoorstel.
2. De raad te informeren met de

raadsinformatiebrief.
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Het College heeft kennisgenomen van de
personeelsmonitor 2020 en de korte analyse
hierop. En stelt deze kengetallen in een
Raadsinformatiebrief ter beschikking aan de
gemeenteraad.
Met betrekking tot de planvorming voor de
Heuvel in Lieshout is eerder per memo van
3 juni 2021 met de gemeenteraad
gecommuniceerd dat er een kaderstellend
besluit wordt voorbereid. De planning
daarvan was behandeling in de Commissie
Ruimtelijk Domein van 21 juli en
gemeenteraad van 9 september 2021.
Nadat initiatiefnemers Rialto BV en Stichting
Plan Lieshout op 8 juni de plannen hebben
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Beslissing

Toelichting op besluit
gepresenteerd aan een raadsbrede
vergadering zijn op 14 en 16 juni 2021
vanuit de gemeente Laarbeek inloopdagen
geweest voor de inwoners van Lieshout. Er
zijn bijna 90 gesprekken geweest met
betrokken inwoners en dat heeft heel veel
informatie opgeleverd. Het college gaat deze
informatie nu verwerken en meenemen in
het vervolgtraject. Om deze reden kan de
oorspronkelijke planning niet gehaald
worden. In plaats daarvan heeft het college
een procesvoorstel opgesteld met als doel
op een later moment te komen tot een
integraal kaderbesluit voor het centrum van
Lieshout dat door de gemeenteraad moet
worden vastgesteld.

232042021

Verkoop bouwkavels
diverse plannen 2021 - 5

1. Overgaan tot de verkoop van de
bedrijfskavel aan de in het
bijgevoegde overzicht
genoemde kopers.
2. Af te wijken van het
bestemmingsplan door twee
bedrijfskavels groter dan
5.000m² toe te staan.
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Betreft de verkoop van (bedrijfs-)kavels.
(Bedrijfs-)kavels kunnen pas juridisch
geleverd worden nadat het college van
Burgemeester en Wethouders daarover een
besluit heeft genomen.
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Beslissing

Toelichting op besluit

250572021

Buiten behandeling laten
aanvraag
omgevingsvergunning
tankstation Oranjelaan,
Beek en Donk

Het besluit, ‘het buitenbehandeling
stellen’ van de aanvraag
omgevingsvergunning voor het
perceel Oranjelaan 44 te Beek en
Donk blijft in stand met aanpassing
van de motivering.

Er is een omgevingsvergunning milieu
gevraagd voor het perceel Oranjelaan 44 te
Beek en Donk. Deze is buiten behandeling
gesteld, waarna een bezwaarschrift is
ingediend. Het bezwaarschrift is voor
advies behandeld in de commissie
bezwaarschriften. In overeenstemming met
het advies van de commissie
bezwaarschriften blijft het besluit in stand
met een aanpassing voor de motivatie.

237362021

Inkoopstrategie ICThardware 2021-2025

1. De inkoopstrategie
“raamovereenkomst ICThardware” vast te stellen.
2. De manager van het
intergemeentelijk team ICT te
mandateren voor de verdere
afhandeling van de inkoopaanbestedingsprocedure.

De gemeente Laarbeek, de gemeente
Gemert-Bakel en nog 17 andere
overheidsorganisaties zijn voornemens een
raamovereenkomst ICT-hardware af te
sluiten voor het leveren van hardware,
onderhoud en bijbehorende ondersteuning
en advies. De deelnemende organisaties
willen enerzijds hun administratieve lasten
verlagen door bij één reseller alle ICThardware te bestellen en anderzijds een
marktconform tarief betalen. Dit verwacht
men te bereiken door alle hardwareaankopen bij één reseller onder te brengen
voor de periode van 4 jaar
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241072021

Handhavingsverzoek
erfgrens De Hoeve Beek
en Donk

Besloten wordt om het verzoek tot
handhaving van een te hoge
erfafscheiding af te wijzen.

Er is een verzoek tot handhaving ingediend
omdat er een te hoge erfafscheiding tussen
de percelen zou zijn geplaatst. Het betreft
echter geen erfafscheiding maar een
bijgebouw. De hoogte bedraagt 2,85 meter
waar 3 meter is toegestaan. Hiermee wordt
voldaan aan het bestemmingsplan.

256092021

Rapportage
treasuryactiviteiten 1e
kwartaal 2021

Rapportage treasuryactiviteiten 1e
kwartaal 2021 is voor kennisgeving
aangenomen.

Door middel van een beknopte rapportage

Het college legt het
bestemmingsplan ‘Mgr.
Verhagenstraat ongenummerd’
gewijzigd ter vaststelling (ex artikel
6:19 Awb) voor aan de
gemeenteraad na tussenkomst van
de Commissie Ruimtelijk Domein.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld
om in het kader van de beroepsprocedure
van het bestemmingsplan ‘Mgr.
Verhagenstraat ongenummerd’ een
zogenaamd herstelbesluit te nemen. Met
het herstelbesluit wordt de verrijkte
aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.beoordeling toegevoegd en verdere
aanscherpingen met betrekking tot de
bouwhoogte en het éénrichtingsverkeer op
het parkeerterrein op het bestemmingsplan
doorgevoerd. Deze aanpassingen dragen
onder meer bij aan een betere bescherming
van de belangen van omwonenden.

258472021

Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan
Monseigneur
Verhagenstraat
ongenummerd

Cie RD
21-7-2021
Raad
9-9-2021
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wordt per kwartaal de voortgang van de
treasuryactiviteiten in beeld gebracht.
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Onderwerp
Aankoop grond voor EVZ
Boerdonkse Kampen

Overleg AB MRE d.d. 30
juni 2021
Vergaderstukken AB
BSOB 24 juni 2021
Vergaderstukken AB
Senzer 5 juli 2021
Overleg DB Zorg- en
Veiligheidshuis Brabant
Zuidoost 1 juli 2021
Uitnodiging ontwikkeldag
MRE 14 juli 2021
Vergaderstukken AB
Zorg- en Veiligheidshuis
Brabant Zuidoost 7 juli
2021

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit

Besloten wordt om het perceel
kadastraal bekend Lieshout, sectie
K, nummer 62 ter grootte van in
totaal 0.92.00 ha aan te kopen
voor een prijs conform het
voorstel.
Burgemeester en wethouder Briels
nemen deel aan dit overleg.
Wethouder Meulensteen heeft
deelgenomen aan dit overleg.
Wethouders Slaets en Briels nemen
deel aan dit (online) overleg.
Burgemeester heeft zich afgemeld
voor dit overleg.

Om de realisatie van een ecologische
verbindingszone in de Boerdonkse Kampen
(Schaapsdijk) in Mariahout mogelijk te
maken heeft het college besloten om
0.92.00 ha grond aan te kopen.

Wethouder Briels neemt deel.
Burgemeester neemt deel aan dit
overleg.
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