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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 29 oktober 2019 

 

Nr. B&W Onderwerp 
Com/raad 

 
Beslissing Toelichting op besluit  

 

1.1 

O 

 Vaststellen besluitenlijst 

Collegevergadering d.d.  

22 oktober 2019 

 De besluitenlijst wordt in overeenstemming 

met het concept vastgesteld. 

 

1.2 

O 

36010 Doelmatig waterbeheer Jaarplan 

2020 Peelsamenwerking 

 Er wordt kennis genomen van het concept 

jaarplan 2020 Doelmatig Waterbeheer. 

Het college heeft kennis genomen van 

het concept van het jaarplan 2020 van de 

Peelsamenwerking Doelmatig Water-

beheer. Dit jaarplan wordt binnenkort 

vastgesteld door de stuurgroep Doelmatig 

Waterbeheer. 

1.3 

O 

36927 Verkoop bouwkavels 

bedrijventerrein Bemmer IV 

 1. Overgaan tot de verkoop van de 

bouwkavels aan de in het bijgevoegde 

overzicht genoemde kopers. 

2. Af te wijken van het bestemmingsplan 

door een bouwkavel van groter dan 5.000 

m² toe te staan. 

Bouwkavels kunnen pas juridisch 

geleverd worden nadat het college van 

burgemeester en wethouders daarover 

een besluit heeft genomen. 

1.4 

O 

37124 Herontwikkeling perceel Hoog  

Strijp 6, Aarle-Rixtel 

 In principe medewerking verlenen en 

initiatiefnemer verzoeken een ruimtelijke 

onderbouwing met landschapsinpassingsplan 

in te dienen. 

Initiatiefnemer wil zijn agrarisch bedrijf 

beëindigen. De varkensstallen worden 

gesloopt en de woning dient een 

woonbestemming te krijgen. Eén loods 

blijft gehandhaafd vanwege nog 

aanwezige kleinschalige agrarische 

(opslag)activiteiten. Verder wil hij, 
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middels het kopen van een bouwtitel, een 

ruimte voor ruimtewoning op zijn perceel 

realiseren. 

Een en ander past in het buitengebied-

beleid van zowel gemeente als provincie. 

1.5 

O 

33054 Wijziging verordening WMO i.v.m. 

abonnementstarief 

CIE SD 

19 november  

RAAD  

12 december 

1. Het voorstel tot wijziging van de 

verordening maatschappelijke ondersteuning 

vast te stellen.  

2. Het voorstel tot wijziging van de  

verordening maatschappelijke ondersteuning 

met bijbehorende toelichting ter besluit-

vorming voorleggen aan de gemeenteraad. 

Op basis van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) wordt aan 

inwoners die zorg en ondersteuning nodig 

hebben een maatschappelijke voorziening 

toegekend. Gemeenten kunnen voor een 

voorziening een eigen bijdrage aan 

inwoners vragen. Vanaf 1 januari 2020 

wordt het abonnementstarief van € 19 

per maand ingevoerd via een wijziging 

van de Wmo 2015 en het Uitvoerings-

besluit Wmo 2015.  

 

Het abonnementstarief, zoals dit al vanaf 

1 januari 2019 is ingevoerd, heeft een 

flinke impact op de Wmo-uitvoering 

(zowel toegang als backoffice).  

Het abonnementstarief zorgt voor een 

toename van het aantal meldingen en 

meer aanvragen voor ondersteuning. 

Voor (financiële) gegevens wordt in dat 

verband verwezen naar de kwartaal-

rapportages. 

 

Nu het abonnementstarief definitief wordt 
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ingevoerd zullen er enkele wijzigingen in 

de verordening moeten worden 

doorgevoerd, als men aangesloten wil 

blijven bij de huidige uitvoeringspraktijk 

in de Wmo.  

Op dit moment is er geen ritprijs 

opgenomen voor Collectief Vervoer.  

Met de wijziging per 1 januari 2020 mag 

er geen ritprijs meer worden gevraagd 

voor Collectief Vervoer, tenzij dit expliciet 

is opgenomen in de verordening. 

Wanneer wijzigingen niet worden 

doorgevoerd zal dit financiële 

consequenties hebben (zie financiële 

paragraaf). 

1.9 

O 

38022 Raadsvoorstel zienswijze 

werkprogramma MRE 2020 

RAAD  

19 november  

1. Met enige aanvulling verder in te stemmen 

met de zienswijze op het concept-

werkprogramma 2020 van de MRE 

2. Het voorstel ter besluitvorming voor te 

leggen aan de raad. 

Vanuit de MRE is het verzoek gekomen 

om voor 20 november 2019 te reageren 

op het werkprogramma en de concept-

begroting 2020. De Metropoolregio 

Eindhoven draagt zorg voor een blijvende 

adequate ondersteuningsstructuur voor 

de regionale samenwerking. Met het 

geven van een zienswijze geeft de 

gemeente Laarbeek invulling aan haar 

betrokkenheid bij de regionale 

samenwerking. 

1.10 

O 

38225 

 

Overleg Dorpsraden over 

vuurwerkvrije zones heden 

RIB In Laarbeek worden in 2019 geen vuurwerk-

vrije zones aangewezen. In te stemmen met 

concept RIB. 

Na consultatie van de dorpsraden in 

Laarbeek wordt geconcludeerd dat er 

geen noodzaak is tot het aanwijzen van 
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vuurwerkvrije zones. 

1.11 

O 

39615 Innovatiehuis De Peel: Evaluatie en 

uittreedcondities  

RIB  Het college besluit om: 

1. kennis te nemen van de uitkomsten van 

de evaluatie van Innovatiehuis De Peel. 

2. kennis te nemen van de mogelijke 

gevolgen van uittreden uit Innovatiehuis De 

Peel. 

3. deel te blijven nemen aan de 

samenwerking binnen Innovatiehuis De Peel. 

4. de raad te informeren over de evaluatie 

en de uittreedcondities via twee 

raadsinformatiebrieven. 

Er is een evaluatie uitgevoerd over 

Innovatiehuis De Peel;  

De uitkomsten zijn overwegend positief. 

 

2.1 

O 

37134 Vergoeding griffiekosten   Het College besluit om het griffierecht te 

vergoeden dat verschuldigd was na het 

instellen van een beroep. Het beroep is 

ingetrokken omdat de gemeente gedeeltelijk 

aan de eisen tegemoet is gekomen. 

Tegen een eerder collegebesluit is een 

beroep ingesteld door een inwoner.  

Met deze inwoner is een regeling 

getroffen waarna hij het beroep heeft 

ingetrokken. De gemeente vergoedt het 

griffierecht. 

2.2 

O 

33210 Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Mestbewerkingslocaties 

 Ingestemd wordt met het geven van een 

reactie op de inhoud van de NRD Mestbe-

werkingslocaties, zoals nader uitgewerkt is in 

de conceptbrief aan gedeputeerde staten. 

Provinciale Staten hebben mede op basis 

van de uitkomsten van de mestdialoog in 

juli 2017 het Brabantse mestbeleid 

vastgesteld.  

Tijdens een bestuurlijke informatie-

bijeenkomst op 28 februari 2018 hebben 

bestuurders vanuit de regio’s Noordoost- 

en Zuidoost Brabant (ODZOB / 

Metropoolregio Eindhoven) gevraagd om 

een mestvisie op te stellen en om te 
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komen tot een gezamenlijke en efficiënte 

aanpak ten aanzien van de mest-

problematiek. 

 

Dit alles heeft geresulteerd in De Visie op 

mestbewerking van 21 maart 2019.  

In deze Visie wordt aangegeven dat de 

gemeenten in Noordoost- en Zuidoost-

Brabant samen met de provincie willen 

komen tot een goed locatiebeleid voor 

mestbewerking, dat uitgaat van 

kwaliteitseisen en de behoefte aan 

capaciteit. Om tot een goede inhoudelijke 

onderbouwing van locatiekeuzes te 

komen is het opstellen van een plan 

MER noodzakelijk. De plan-m.e.r.-

procedure start met het opstellen van de 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), 

waarin de kwaliteitseisen, de behoefte 

aan capaciteit en een aantal scenario’s 

worden uitgewerkt.  

De formele procedure start nu met het 

bieden van inspraak op de NRD Mest-

bewerkingslocaties.   

2.3 

O 

37295 Raadsinformatiebrief vertraging 

aanbesteding Vonderweg  

Beek en Donk 

RIB Kennisneming van vertraging aanbesteding 

bestek Vonderweg te Beek en Donk. 

Op het verkeersbesluit van de Vonderweg 

is een door een bewoner een rechtszaak 

aangespannen. In afwachting van de 

gerechtelijke uitspraak wordt er gewacht 

met de aanbesteding van de Vonderweg. 
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Door de vertraging als gevolg van de 

rechtszaak en de daar op aansluitende 

winterperiode zullen de werkzaamheden 

van asfalt waarschijnlijk pas in april 2020 

van start kunnen gaan. 

2.5 

O 

11763 Vaststelling bestemmingsplan 

Kerkakkers Blok II Beek 

CIE RD:  

20 november  

Raad:  

12 december  

1. Het college stemt in met de inhoud van de 

responsnota en  

2. legt het bestemmingsplan Kerkakkers Blok 

II Beek ter gewijzigde vaststelling voor aan 

de gemeenteraad (na behandeling in de 

commissie Ruimtelijk Domein). 

Het bestemmingsplan voorziet in een 

uitwerking van het middenblok van 

Voorzieningencluster Beek aan de 

Kerkakkers naar kavels voor patio-

woningen.  

Het bestemmingsplan heeft als ontwerp 

ter inzage gelegen.  

Tegen het ontwerpplan zijn 3 zienswijzen 

ingediend.  

Eén zienswijze is aanleiding om het 

bestemmingsplan gewijzigd door de 

gemeenteraad te laten vaststellen. 

2.6 

O 

37950 Ondersteuningsverklaring 

definitieve beschikking BUIG 2019 

en pro forma bezwaar voorlopige 

beschikking BUIG 2020 

 1. De bezwaarprocedures van de gemeenten 

Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Helmond en 

Someren, tegen de definitieve beschikkingen 

betreffende de ‘Gebundelde uitkering 

Participatiewet 2019’, als deelnemer aan de 

gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf 

Atlant De Peel (ook bekend onder de naam 

Senzer) te ondersteunen.  

2. De ondersteuningsverklaring te 

ondertekenen en toe te zenden aan 

Berenschot.  

3. (Pro forma) bezwaar in te dienen tegen  

De gemeente Laarbeek heeft geen 

bezwaar ingediend tegen de voorlopige 

beschikkingen betreffende de 

‘Gebundelde uitkering Participatiewet 

2019 voorlopig’.  

Inmiddels hebben we de definitieve 

beschikking ontvangen. Tegen deze 

beschikkingen dienen de overige 

deelnemende gemeenten (pro forma) 

bezwaar in te dienen. Om hen te 

ondersteunen in hun bezwaarprocedures 

tegen voornoemde definitieve 
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de voorlopige beschikking betreffende de 

‘Gebundelde uitkering Participatiewet 2020.  

4. De heer J.G. Boot en de heer  

W. Wierenga, beiden van bureau Berenschot, 

te machtigen als procesvertegenwoordiger 

om namens het college in rechte op te treden 

in de bezwaar- en/of beroepsprocedure tegen 

de beschikkingen van de Staatssecretaris van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid van  

30 september 2019 met kenmerk  

2019-0000140484  (Gebundelde uitkering Pw 

2020 voorlopig). 

beschikkingen ondertekent de gemeente 

Laarbeek een ondersteuningsverklaring. 

Daarnaast hebben de gemeenten onlangs 

de voorlopige beschikkingen BUIG 2020 

ontvangen. 

Het Dagelijks bestuur van Senzer is, na 

advisering door Berenschot, van mening 

dat er (pro forma) bezwaar tegen deze 

voorlopige beschikkingen ingesteld dient 

te worden. 

2.7 

O 

37838 Afwijzen verzoek tot handhaving  

 

 Het verzoek tot handhaving op het perceel 

’t Slotje 30 in Beek en Donk wordt 

afgewezen. 

Er is een verzoek tot handhaving 

ingediend ten aanzien van het perceel 

aan ’t Slotje 30 te Beek en Donk.  

Het college heeft besloten om het 

verzoek tot handhaving af te wijzen. 

 

3.1 

O 

Uitnodiging Brabant Ontmoet op woensdag 

27 november 2019 vanaf 17.30 uur in het 

provinciehuis te ’s Hertogenbosch  

 Wethouder Buter neemt deel.  

3.2 

O 

Vooraankondiging VNG inzake Regionale 

Conferentie Zorg en Veiligheid op 23 

januari 2020 

 -  

3.5 

O 

Uitnodiging van Fotoclub Objectief voor 

foto-expositie op 23 & 24 november 2019 

 Burgemeester en wethouders Briels, Buter en 

Slaets brengen bezoek aan de expositie.  

 

3.6 

O  

Save the date: Bestuurlijk seminar 

Omgevingswet Regio Zuidoost-Brabant op 

13 januari 2020 

 Wethouders Briels en Meulensteen.  
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3.8 

O 

Uitnodiging Halloweentocht in Aarle-Rixtel 

d.d. 31 oktober a.s.  

 Burgemeester en wethouders Briels, Buter en 

Slaets van 18:00 tot 18:30 uur. 

Graag aanmelden. 

 

 


