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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W 22 februari 2022 

 

Aanwezig: F. van der Meijden (afwezig bij punt 1.6), J. Briels, T. Meulensteen (afwezig bij punt 1.3), M. Slaets-Sonneveldt, J. van de Ven  

 

B&W Onderwerp Com/raad Beslissing Toelichting op besluit 

 Vaststellen besluitenlijst  

Collegevergadering 

15 februari 2022 

  

 De besluitenlijst wordt gewijzigd 

vastgesteld 

 

4358-

2022 

Subsidie kosten stichting 

opstarten wandelpark 

Franciscushof Lieshout 

 Gebruikers van het wandelpark 

Franciscushof Lieshout een 

éénmalige subsidie verstrekken ter 

hoogte van  

€550,-, zodat zij een stichting 

kunnen oprichten voor het gebruik 

van de grond waarop het 

wandelpark is georganiseerd. 

Het terrein bij Franciscushof in Lieshout wordt 

al jaren door individuele inwoners bijgehouden 

en ingericht als wandelpark. Voor verschillende 

bouwwerken (overkapping, kippenren, 

waterput) is door de gemeente subsidie 

verleend. Over het gebruik van de 

gemeentegrond zijn geen schriftelijke afspraken 

vastgelegd. Om dit alsnog te realiseren moet 

een stichting worden opgericht door de 

initiatiefgroep. Zij hebben hiervoor geen eigen 

middelen, omdat het wandelpark niets 

exploiteert. 

 

5960-

2022 

Oprichting coöperatie 

Laarbeek Energie 

 Voorstel  

1. Een eenmalige subsidie te 

verlenen van € 7.550 ter 

ondersteuning van de oprichting 

van de lokale duurzame 

energiecoöperatie Laarbeek 

Een bewonersinitiatief uit de gemeente wil 

graag een lokale duurzame energiecoöperatie 

oprichten met de naam Laarbeek Energie. Zij 

dient een verzoek in voor een eenmalige 

subsidie van de gemeente, om de kosten te 

dekken voor de oprichting. De gemeente steunt 
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Energie;  

2. Bijgaande brief met het 

subsidiebesluit en de daarvoor 

geldende voorwaarden vast te 

stellen en te versturen aan de 

aanvragers. 

 

het initiatief met een opstartsubsidie.  

 

7941-

2022 

Vervangingskredieten 2022 

(kantoorinrichting & 

buitenterrein) 

 1. Beschikbaarstelling 

vervangingskredieten 2022  

1.1 investeringskrediet 

kantoorinrichting, groot 

€ 60.000  

1.2 investeringskrediet 

binnenterrein, groot € 

25.000 

1.3 investeringskrediet 

vervanging diverse 

vervoermiddelen tbv 

BOA/personeel, groot € 

125.000  

2 Mandatering 

vervangingskredieten aan de 

gemeentesecretaris  

2.1 Betreft mandatering 

van de onder 1 

genoemde kredieten 

met uitzondering van 

In de vastgestelde begroting 2022 zijn 

vervangingsinvesteringen opgenomen voor 

onder andere kantoorinrichtingen, aanpak 

binnenterrein en vervanging diverse 

vervoermiddelen ten behoeve van 

BOA/personeel. Voor de beschikbaarstelling van 

de benodigde middelen is bepaald dat de 

uitwerkingen aan het college worden 

voorgelegd.  

Doordat uitwerking en vervangingen op 

verschillende momenten lopende het jaar 

plaatsvinden is het lastig een adequate 

werkwijze te implementeren met afzonderlijke 

collegevoorstellen per uitwerking. Geadviseerd 

wordt de gemeentesecretaris voor de 

betreffende kredieten te mandateren om 

zodoende een effectieve werkwijze te kunnen 

realiseren. Indien gewenst kan de 

gemeentesecretaris het college nader 

informeren over beoogde vervangingen en 
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de aanschaf van twee 

elektrische auto’s. 

 

verdere uitwerkingen. 

 

8391-

2022 

Ondertekening convenant 

hulpmiddelen 

 1 Het Convenant 

‘Maatwerkprocedure Toegang 

Hulpmiddelen’ te ondertekenen. 

2 Het Convenant (inclusief 

oplegger van voorbehoud) 

‘Meeverhuizen van individuele 

mobiliteitshulpmiddelen en 

roerende woonvoorzieningen bij 

een verhuizing’ te ondertekenen.  

3 Het ondertekenen van beide 

convenanten te melden in het 

hiervoor geopende register van 

de VNG. 

Landelijk hebben cliënten en cliëntorganisaties 

aangegeven dat er knelpunten zijn bij de 

verstrekking van hulpmiddelen. Het ministerie 

van VWS heeft daarom een landelijk actieteam 

opgericht dat in de periode november 2019 tot 

en met januari 2020 een normenkader en een 

actieplan hulpmiddelen heeft ontwikkeld.  

Vanuit het project Verbeteragenda toegang 

hulpmiddelen zijn in maart 2021 twee 

convenanten opgeleverd, waarin werkafspraken 

rondom de verstrekking van hulpmiddelen zijn 

vastgelegd. De GR Peelgemeenten heeft 

deelgenomen aan de werkgroep rondom het 

meeverhuizen van hulpmiddelen. In de 

ledenbrief van de VNG van 12 mei 2021 zijn 

colleges opgeroepen beide convenanten te 

ondertekenen. 

 

9154-

2022 

Corona budget 2021  1. Gedurende de periode van 

volledige horecasluiting t.a.v. de 

coronamaatregelen (december 

2021 en januari 2022) de 

openstaande huur van Parklaan 3 

te Beek en Donk voor 50% kwijt 

De gemeente Laarbeek heeft diverse corona 

gerelateerde uitgaven verricht waarbij nog niet 

bij alle corona uitgaven is besloten dat deze 

gedekt mogen worden uit het corona budget. 

Middels dit voorstel wordt hier over besloten en 

wordt een administratieve correctie ten aanzien 
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te schelden.  

2. De gemaakte lasten die aan 

corona zijn te relateren maar nog 

niet gedekt zijn uit het corona 

budget vast te stellen.  

3. Het hogere bedrag aan gemiste 

inkomsten uit leges ad € 

8.298,22 wat ten laste van het 

corona budget is geboekt goed te 

keuren. 

 

van de gemiste lege inkomsten verricht. 

Daarnaast is er besloten dat ten gevolge van de 

coronamaatregelen en het daarmee gepaard 

gaande ‘share the pain’ beginsel waarbij 

tegenvallers gelijk door huurder en verhuurder 

worden verdeeld, de openstaande 

huurvordering van Parklaan 3 te Beek en Donk 

met                

€ 802,30 verminderd wordt. 

 

9781-

2022 

Advies uitvoering 

kapconstructie woning 

Kerkstraat Aarle-Rixtel 

 De kapconstructie van het woonhuis 

van “Huis ter Smisse” uit te voeren 

met houten spanten. 

Bij de planvorming voor het plan aan de 

Kerkstraat in Aarle-Rixtel is een fundamenteel 

meningsverschil ontstaan tussen de 

initiatiefnemer en de ODZOB over de wijze 

waarop de draagconstructie van deze kap wordt 

uitgevoerd. Het college heeft besloten de 

kapconstructie uit te voeren met houten 

spanten. 

 

 Schriftelijke beantwoording 

vragen PNL-fractie over 

camera’s in gemeentehuis 

 

 

 

 

 Het College gaat akkoord met de 

voorgestelde antwoorden.  
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3127-

2022 

Vervangingsplan LED 2022  1. In te stemmen met de 

inkoopstrategie tbv het 

uitvoeringsprogramma openbare 

verlichting 2022, die leidt tot 

een openbare Europese 

aanbestedingsprocedure.  

2. Het afdelingshoofd 

omgevingsbeheer te 

mandateren tot het 

ondertekenen van het 

gunningsadvies, de gunnings- 

en afwijzingsbrieven en de 

overeenkomst. 

 

Burgemeester en wethouders hebben de 

inkoopstrategie vastgesteld voor het 

uitvoeringsprogramma openbare verlichting 

2022. Hierbij vervangen we 40 lichtmasten 

inclusief armaturen en 221 armaturen op 

bestaande lichtmasten. In de inkoopstrategie 

is vastgelegd dat we door middel van openbare 

Europese aanbestedingsprocedure een 

aannemer selecteren om de werkzaamheden 

uit te voeren. 

 

4428-

2022 

Dienstverlenings-

overeenkomst bijzondere 

bijstand 

RIB Instemmen met bijgaande 

Raadsinformatiebrief over het 

besluit van de Dagelijkse Besturen 

van de GR Peelgemeenten en van 

de GR Senzer om de 

dienstverleningsovereenkomst 

(DVO) Bijzondere Bijstand onder 

gelijke uitgangspunten en 

voorwaarden met ingang van 1-5-

2022 te verlengen tot en met 31-

12-2023. 2. De raad middels 

bijgaande Raadsinformatiebrief te 

informeren over het besluit van de 

Dagelijkse Besturen van de GR 

GR Peelgemeenten heeft in 2017 met GR 

Senzer een dienverleningsovereenkomst (DVO) 

gesloten om de uitvoering van de bijzondere 

bijstand door Senzer uit te laten voeren. De 

DVO heeft een looptijd van 5 jaar en loopt tot 

1 mei 2022. De Dagelijkse Besturen van de GR 

Peelgemeenten en van de GR Senzer hebben 

besloten om de dienstverleningsovereenkomst 

(DVO) Bijzondere Bijstand onder gelijke 

uitgangspunten en voorwaarden met ingang 

van 1-5-2022 te verlengen tot en met 31-12-

2023. Het college van burgemeester en 

wethouders en de gemeenteraad dienen 

hierover geïnformeerd te worden. 
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Peelgemeenten en van de GR 

Senzer om de 

dienstverleningsovereenkomst 

(DVO) Bijzondere Bijstand onder 

gelijke uitgangspunten en 

voorwaarden met ingang van 1-5-

2022 te verlengen tot en met 31-

12-2023. 

 

6906-

2022 

Subsidie AED in 

buitengebied Broekkant te 

Beek en Donk 

 In te stemmen met het verstrekken 

van een éénmalige subsidie voor de 

aanschaf van een AED ter plaatse 

buitengebied Broekkant te Beek en 

Donk. De subsidie bedraagt €500 

incl. BTW. 

Een aantal bewoners en bedrijven hebben 

samen met Stichting AED Alert de 

mogelijkheden onderzocht om een AED te 

plaatsen in het buitengebied Broekkant in Beek 

en Donk. Hier is nog geen AED in de buurt 

aanwezig, waardoor het plaatsen van een AED 

een meerwaarde zou zijn voor de omgeving. 

Het verzoek voldoet aan de door de gemeente 

gestelde voorwaarden, waardoor een 

éénmalige subsidie voor de aanschaf van de 

AED kan worden verstrekt. 

 

7169-

2022 

Opschoning archiefblok 

1997-2009 

 1. De inkoopstrategie Opschoning 

archiefblok 1997-2009 vast te 

stellen. 

2. Het afdelingshoofd samenleving 

te mandateren tot ondertekenen 

van de inkoopstrategie, 

opdrachtbrief en bijbehorende 

overeenkomsten. 

Burgemeester en wethouders hebben de 

inkoopstrategie Opschoning archiefblok 1997-

2009 vastgesteld. Daarin is vastgelegd op 

welke manier we een externe partij selecteren 

om de werkzaamheden uit te voeren. 
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52024-

2021 

Aankoop perceel met 

opstallen Mariastraat 20 te 

Mariahout. 

 

Openbaarmaking op 15 

februari jl. genomen 

besluit 

 

 Het perceel met opstallen 

Mariastraat 20 te Mariahout aan te 
kopen.  

De gemeente is in gesprek gekomen met de 

eigenaren van Mariastraat 20 in Mariahout. Zij 
gaven aan het pand te willen verkopen. Dit 
was voor de gemeente aanleiding om zich te 

oriënteren op een mogelijke herontwikkeling 
op deze locatie. In Mariahout is er behoefte 

aan betaalbare starters- en seniorenwoningen 
en de gemeente wil graag verkennen of zij 
door het realiseren van woningbouw op deze 

locatie hieraan kan bijdragen. 
 

 Vergaderstukken AB Blink 

23 februari 2022 

 Wethouder Briels sluit aan bij dit 

overleg.  

 

 Concept-agenda 

raadsvergadering 10 

maart as.  

 Wordt voor kennisgeving 

aangenomen.  

 

 Vooraankondiging viering 

50 jarig jubileum 

zaalvoetbalvereniging WAC 

Beek en Donk 9 april 2022 

 Wethouder Slaets neemt deel.  

 Opening meimaand Aarle-

Rixtel zondag 1 mei 2022 

9.30 uur parochiekerk 

 Burgemeester en wethouder Slaets 

nemen deel. 

 

 Overleg DB 

Peelgemeenten 24 februari 

as.  

 Wethouder Briels neemt deel aan 

dit online overleg.  

 

 Uitnodiging symposium 

‘Beter worden na een 

pandemie’ 19 mei as.  

 Wethouder Briels neemt deel.  
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