OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W 8 juni 2021
Aanwezig: F. van der Meijden, J. Briels, T. Meulensteen, M. Slaets-Sonneveldt en J. van de Ven
B&W

Onderwerp

Com/raad

Vaststellen
besluitenlijst d.d.
Collegevergadering 1
juni 2021
19796- Schriftelijke vragen ex
2021
art 37 RvO PvdA over
Opkopen zonneparken
door buitenlandse
investeerders

20174- Principe-verzoek
2021
bouwplan Kapelstraat
Beek en Donk

Beslissing

Toelichting op besluit

De besluitenlijst wordt in
overeenstemming met het concept
vastgesteld
Antwoordbrief

Het college besluit om de brief ter
beantwoording van de vragen ex art. 37
van de fractie PvdA over het opkopen
van zonneparken vast te stellen en toe
te zenden aan de gemeenteraad.

De fractie PvdA van de gemeenteraad heeft
schriftelijke vragen gesteld over zonneparken,
en of deze opgekocht kunnen worden door
buitenlandse investeerders. Het college stuurt
een brief aan de raad waarin de vragen worden
beantwoord.

Het college verleent geen medewerking
aan het verzoek.

De bewoners van een woning aan de
Kapelstraat in Beek en Donk hebben het college
verzocht om medewerking te verlenen aan de
bouw van een woning op het naastgelegen
perceel, grenzend aan de Goorloop. Ter
bescherming
van
de
ecologische
verbindingszone en de lange zichtlijn over het
buitengebied verleent het college geen
medewerking aan het verzoek. Ook aan het
verzoek om ter plekke een Ruimte-voor-Ruimte
woning te realiseren wordt geen medewerking
verleend.
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Onderwerp

21905- Heroriëntatie en
2021
schuldhulpverlening
voor ondernemers

Com/raad
RIB

Beslissing

Toelichting op besluit

1. Kennis te nemen van de conceptDienstverleningsovereenkomst
tussen de GR Peelgemeenten en de
GR Senzer waarbij er van de zijde
van het college geen zienswijzen zijn;
2. De eenmalige middelen welke via het
3e coronapakket vanuit het rijk aan
Laarbeek in 2020 en 2021 zijn
toegekend (d.m.v.
decembercirculaire 2020
Gemeentefonds) t.b.v. het
gemeentelijk schuldenbeleid ter
hoogte van een bedrag van in totaal
€ 33.059 in te zetten voor de
heroriëntatie en schuldhulpverlening
aan ondernemers.
3. In de Kadernota 2022 voor te stellen
om voor de jaren 2022 t/m 2024
jaarlijks de geraamde benodigde
middelen ad € 26.000 te onttrekken
uit de beschikbare reserve ‘Corona
(Covid-19)’

De coronacrisis heeft bij veel zelfstandig
ondernemers een grote impact op hun
onderneming. Zelfstandig ondernemers vragen
zich momenteel af of dat zij hun huidige
onderneming nog rendabel kunnen voortzetten
of dat zij op zoek moeten naar een andere
(aanvullende) bron van inkomsten. Dit naast
regelingen zoals de Tozo (Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers) en de TONK (Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), die
momenteel door de GR Senzer worden
uitgevoerd voor de ondernemers in de
Arbeidsmarkregio Helmond-De Peel. Vandaar
dat de gemeenten binnen de
Arbeidsmarktregio Helmond-de Peel samen
met de GR Peelgemeenten en de GR Senzer
het initiatief hebben genomen om
ondernemers in zwaar weer extra te
ondersteunen. Bijgaand treft u aan de
concept-dienstverleningsovereenkomst en de
businesscase Heroriëntatie en
schuldhulpverlening ondernemers gemeenten
Arbeidsmarktregio Helmond-de Peel – GR
Senzer. Hierin staat aangegeven hoe we
invulling gaan geven aan de ondersteuning aan
ondernemers.
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Com/raad

21946- Haalbaarheidsonder2021
zoek transformatie
Heuvel Lieshout

11540- Jaarrekening 2020
2021

Auditcie.
16-6-2021
Raad
8-7-2021

Beslissing

Toelichting op besluit

Besloten wordt het
haalbaarheidsonderzoek mee te nemen
in het parkeer onderzoek rond de
gebiedsontwikkeling Heuvel.

Het voormalig pand van Woningstichting
Laarbeek/WoCom aan de heuvel in Lieshout
staat al enkele jaren leeg. De nieuwe eigenaar
had voornemens om aldaar een aantal
zorgwoningen te gaan realiseren.
Door omstandigheden is dit nog niet van de
grond gekomen. De eigenaar wil dit plan nu
nieuw leven in blazen en verzoekt het college
in te stemmen met het
haalbaarheidsonderzoek om 18 zorgeenheden
te realiseren in het pand Heuvel.
Dit haalbaarheidsonderzoek wordt mee
genomen in het parkeeronderzoek rond de
gebiedsontwikkeling Heuvel.

1. De gemeenteraad voor te stellen om:
a. De jaarstukken 2020 van de
gemeente Laarbeek vast te stellen;
b. Kennis te nemen van het
accountantsverslag bij de
jaarstukken 2020
c. Kennis te nemen van het positieve
rekeningsaldo 2020 van € 943.000;
d. In te stemmen om de volgende
restantbudgetten 2020, uit deze
jaarrekening, beschikbaar te houden
voor besteding in 2021 en toe
voegen aan het budget 2021:

Elk jaar maakt de gemeente de
programmarekening op. Hierin staat welke
activiteiten door het college zijn uitgevoerd en
welke inkomsten en uitgaven daarbij hoorden.
Aan de gemeenteraad wordt een voorstel
gedaan voor het bestemmen van het positieve
saldo van € 943.000. De jaarstukken zijn de
laatste documenten in de planning- en
controlcyclus van 2020 en met het vaststellen
van het document wordt het jaar 2020
financieel formeel afgesloten.
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Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit

i. Het overschot van € 26.600 van
het budget rekenkamercommissie;
ii. Het overschot van € 61.600 van
het budget geluidssanering;
iii. Het overschot van € 11.500 van
het budget innovatiehuis De Peel; iv.
Het overschot van € 51.000 van het
coronabudget uit algemene uitkering.
v. Het overschot van € 15.500 van
het budget zwerfvuil.
e. Het restant van het positieve
resultaat zijnde € 776.800 dat
ontstaat na verwerking van de
mutaties van beslispunt 1c te storten
in de algemene reserve.
98432021

Principeverzoek plan
herontwikkeling
Leonarduskerk
Kapelstraat Beek en
Donk

Het college stemt in met het
principeverzoek voor de herbestemming
van de Leonarduskerk te Beek en Donk
tot een zorgcomplex voor 24 uurszorg
met maximaal 21 zelfstandige
zorgappartementen en een
beheerdersverblijf. De nadere
uitwerking maakt onderdeel uit van het
traject van vergunningverlening, zoals
de aandacht voor communicatie met de
omgeving en respect voor de
monumentale waarden.
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Het college stemt in met het principeverzoek
voor de herbestemming van de
Leonarduskerk te Beek en Donk tot een
zorgcomplex voor 24 uurszorg met maximaal
21 zelfstandige zorgappartementen en een
beheerdersverblijf. De nadere uitwerking
maakt onderdeel uit van het traject van
vergunningverlening, zoals de aandacht voor
communicatie met de omgeving en respect
voor de monumentale waarden.

B&W
20039
-2021

Onderwerp
Verlenging
overeenkomst
accountantscontrole

Com/raad
Auditcie.
16-6-2021
Raad
8-7-2021

21809
-2021

2e invordering lasten
onder dwangsom
Meerven, Mariahout en
Beemdkant, Lieshout

Beslissing

Toelichting op besluit

1. Kennisnemen van de voorgestelde
verlenging van de overeenkomst
voor de accountantscontrole met
Crowe-Foederer.
2. De raad te verzoeken de huidige
accountant, Crowe-Foederer, aan te
wijzen voor de periode tot en moet
de controle over het boekjaar 2023.
3. Onder opschortende voorwaarde, tot
dat de raad het besluit neemt om de
accountant aan te wijzen, de
bijgevoegde verleningsbrief te
ondertekenen door de burgemeester
en te versturen naar CroweFoederer.
1. Het college ziet in de ingediende
zienswijzen op de vooraankondiging
‘invorderen dwangsommen’ geen
aanleiding het ingenomen standpunt
tot het invorderen van verbeurde
dwangsommen te wijzigen.
2. De eigenaar van de percelen
Meerven en Beemdkant, beide te
Laarbeek, krijgt definitief een besluit
’invorderen dwangsommen’
opgelegd (invorderingsbeschikking).

De overeenkomst met de externe accountant
voor verrichting van de accountantscontrole
voor de gemeente Laarbeek heeft een initiële
looptijd tot en met afronding van de controle
van boekjaar 2021. In de overeenkomst is
nog één wederzijdse verlengingsoptie voor
een periode van 2 boekjaren (2022 – 2023)
opgenomen. De externe accountant verricht
hun werkzaamheden ten behoeve van de
gemeenteraad. De gemeenteraad dient
derhalve te besluiten of zij gebruik willen
maken van de verlengingsmogelijkheid en
formeel de accountant aan te wijzen voor de
controle over de boekjaren 2022 en 2023.
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Het college ziet in de ingediende zienswijzen
op een vooraankondiging ‘invorderen
dwangsommen’ geen aanleiding het
ingenomen standpunt tot het invorderen van
verbeurde dwangsommen te wijzigen. De
lastnemer/belanghebbende krijgt definitief
een besluit ’invorderen dwangsommen’
opgelegd (invorderingsbeschikking).
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Com/raad

Beslissing

Vergaderstukken DB
peelgemeenten 3 juni
2021.
Vergaderstukken DB
ODZOB 10 juni 2021.

Wethouder Briels heeft dit (online)
overleg bijgewoond.

Vergadering AV
Aandeelhouders
Brabant Water d.d. 18
juni 2021

Burgemeester woont dit overleg bij.

Wethouder Meulensteen woont dit
(online) overleg bij.

Brief actie
verhuurdersheffing
gemeente Laarbeek
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Toelichting op besluit

