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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W 2 maart 2022 

 

Aanwezig: F. van der Meijden, J. Briels, T. Meulensteen, J. van de Ven   

Afwezig: M. Slaets-Sonneveldt    
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10149

-2022 

Subsidie Kerkplein Aarle-

Rixtel 

Raad  

10-3-2022 

Aan de raad voorstellen te kiezen voor 

de plusvariant voor de herinrichting van 

het kerkplein Aarle-Rixtel. 

Vorig jaar is bij de opstelling van het RMP 2022 
(Regionaal Mobiliteitsprogramma) aan de 
gemeenten gevraagd om projecten in te dienen 
waarvoor men een subsidie wil ontvangen. 
Door de gemeente Laarbeek is o.a. voor de 
herinrichting van het Kerkplein in Aarle-Rixtel 
een subsidie aangevraagd. Deze subsidie wordt 
samen met het krediet ingezet voor de 
herinrichting van het Kerkplein. 

 

10272

-2022 

Invoering gecombineerde 

papierinzameling 

huishoudelijk afval 

Raad 

10-3-2022 

1. Een inzamelsysteem waarbij het oud 

papier zowel in containers als los 

gebundeld kan worden aangeboden 

in te voeren. 

2. De aanschafkosten van € 30,00 voor 

een 140 liter blauwe container en € 

37,00 voor een 240 liter blauwe 

container vast te stellen. 

3. Een korting te geven aan de 

inwoners van Laarbeek van € 10,00 

per container, bij het bestellen van 

Laarbeek heeft een twee-wekelijkse inzameling 

voor los gebundeld papier. Naar aanleiding van 

de motie van ABL van 5 november 2020 heeft 

het college een onderzoek uitgevoerd naar de 

wenselijkheid van het invoeren van 

papiercontainers. Uit dit onderzoek blijkt dat er 

geen overtuigend draagvlak onder de inwoners 

is (51% voor en 44% tegen). Daarom is het 

voorstel dat de inwoners zelf kiezen van welk 

inzamelsysteem ze gebruik maken. Het is dus 

niet verplicht om het oud papier in een 
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een blauwe papiercontainer via Blink 

in de periode tussen 10-03-2022 en 

01-05-2022. 

 

container aan te bieden, maar optioneel. 

Inwoners krijgen dan de keuze om voor € 30,00 

een 140 of voor € 37,00 een 240 liter container 

via Blink aan te schaffen en deze aan te bieden 

op de vaste ledigingsdag. De inwoners die in 

ronde 1 (10-03-2022 tot 01-05-2022) een 

container bestellen, krijgen een korting van € 

10,00 per container. Inwoners die geen 

container willen, bijvoorbeeld omdat ze geen 

ruimte of financiële middelen hebben, mogen 

het papier los gebundeld blijven aanbieden. De 

inzameling blijft twee-wekelijks. 

 

 Beantwoording 

verhelderende-technische 

vragen cameratoezicht 

Bemmer IV 

 Instemmen met beantwoording 

verhelderende vragen.  

Het college stemt in met de voorgestelde 

antwoorden.   

8107-

2022 

Evaluatie woonvisie 

2017-2021 

RIB Instemmen met bijgaande concept 

raadsinformatiebrief 

In de commissievergadering ruimtelijk domein 
van 12 januari 2022 werd gevraagd, bij de 

behandeling van de concept woonvisie 2022-
2026, of er nog een evaluatie komt van de 

woonvisie 2017-2021. Toegezegd is dat die 
evaluatie separaat aan de raad zou worden 
voorgelegd. In bijgaande raadsinformatiebrief 

wordt nader ingegaan op de doelen van de 
woonvisie en wat er de afgelopen periode is 

gebeurd. 
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