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Openbare besluitenlijst Collegevergadering 6 december 2022 

 

Aanwezig: 

Burgemeester F. van der Meijden 

Wethouder R. van den Berkmortel 

Wethouder J. Briels 

Wethouder M. Slaets-Sonneveldt 

Secretaris J. van de Ven 

 

Besluitenlijst BenW vergadering 29 november 2022 

 

Besluit: 

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het concept vastgesteld. 

 

Toelichting: 

Besluitenlijst collegevergadering van 29 november 2022. 

 

 

Gebiedsvisie Aarle-Rixtel zuidoost (46325-2022) 

 

Besluit: 

De Gebiedsvisie Aarle-Rixtel zuidoost voor te leggen aan de gemeenteraad ter be-

sluitvorming. 

 

Toelichting:  

Het college heeft op 6 oktober 2020 onder voorwaarden ingestemd met plan De 

Malthezer Hoeve aan de Helmondseweg in Aarle-Rixtel. Omdat het feitelijk een 

ruimtelijke ontwikkeling betreft in het buitengebied, is medewerking en instem-

ming van de provincie Noord-Brabant noodzakelijk. De provincie stelt in de Interim 

Omgevingsverordening dat een plan dient te passen in de gewenste ontwikkelings-

richting van een gebied. Plan De Malthezer Hoeve voldoet aan de bepalingen in de 

gemeentelijke Omgevingsvisie buitengebied. Aanvullend is nu een gebiedsvisie op-

gesteld voor de zuidoostzijde van Aarle-Rixtel, waarin De Malthezer Hoeve is inge-

bed. Uit de visie is op te maken hoe de duurzame afronding van Aarle-Rixtel aan 

de zuidoostzijde ruimtelijk gestalte mag krijgen.   

 

Vervolg procedure: 

Commissie Ruimtelijke Zaken 25 januari 2022 en gemeenteraad 9 februari 2022 
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Vaststelling routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed  

(46702-2022) 

 

Besluit: 

Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed ter formalisering voorleggen aan 

de raad. 

 

Toelichting:  

Het Klimaatakkoord verplicht gemeenten via een routekaart in beeld te brengen 

hoe wordt toegewerkt naar een CO2 arme gemeentelijke vastgoedportefeuille. 

De routekaart schetst het strategische kader voor de verduurzamingsopgave van 

de (kern)portefeuille van de gemeente Laarbeek tot aan 2030.  

Met de formalisering van de routekaart kan nadere invulling worden gegeven aan 

de verduurzamingsopgave tot vermindering van de CO2-uitstoot van het gemeen-

telijk vastgoed. 

 

Vervolg procedure: 

Commissie Ruimtelijke Zaken 25 januari 2022 en gemeenteraad 9 februari 2022 

 

 

Inkoop levering energie (Gas en Elektriciteit) 2024 e.v. (47593-2022) 

 

Besluit: 

Instemmen met de inkoopstrategie “Gas en Elektriciteit 2024 e.v., waardoor wordt 

ingestemd met het gunnen van de levering van “Energie” (gas en elektriciteit) aan 

de energieleverancier(s) die op basis van het gunningsadvies door het aanbeste-

dingsteam wordt/worden 

 

Toelichting: 

De lopende leveringsovereenkomsten voor energie (gas en elektriciteit) eindigen 

op 31 december 2023. In ODZOB-verband, wordt een collectieve inkoop energie 

georganiseerd, 

Bizob ondersteunt dit proces. In dit collegevoorstel wordt u de inkoopstrategie 

“Gas en Elektriciteit 2024 e.v. ter instemming voorgelegd. 
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Dwangsom bij niet tijdig beslissen principeverzoek Lieshoutseweg Aarle-

Rixtel (48511-2022) 

 

Besluit: 

Afwijzend besluiten op de ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen op het 

principeverzoek d.d. 4 januari 2022 m.b.t. een  adres aan de Lieshoutseweg te 

Aarle-Rixtel 

 

Toelichting: 

Belanghebbende heeft op 4 januari 2022 een principeverzoek ingediend bij de ge-

meente Laarbeek. Hierop is bij brief van 16 september 2022 afwijzend gereageerd. 

Belanghebbende doet een beroep op de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig 

beslissen. Dit is ongegrond, zodat het verzoek moet worden afgewezen. 

 

 

Uitrusting groene BOA (48898-2022) 

 

Besluit: 

Instemmen met taakstelling en uitrusting voor de aan te stellen buitengewoon op-

sporingsambtenaar voor domein II (hierna: groene BOA). 

 

Toelichting: 

In de begroting 2023, welke inmiddels is aangenomen, is opgenomen het creëren 

van formatieruimte van een 1 fte voor een groene BOA binnen gemeente Laarbeek. 

Aangezien het een functie betreft die al enkele jaren niet binnen de formatie van 

de gemeente Laarbeek aanwezig geweest is, wordt in dit advies een voorstel ge-

daan tot volledige bewapening van de aan te stellen groene BOA. 

 

 

Raadsvragen m.b.t. dumpingen drugsafval (49466-2022) 

 

Besluit: 

Instemmen met bijgevoegde opzet voor beantwoording vragen van CDA fractie 

over de regeling rondom het opruimen van drugsafval 

 

Toelichting: 

In een schrijven van 17 november 2022 stelt de CDA fractie een 8-tal vragen over 

de verruiming van de vergoeding voor de opruimkosten van drugsafval. In dit 

voorstel wordt instemming gevraagd op de geformuleerde antwoorden op betref-

fende vragen. 
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Tevens het voorstel om dit onderwerp ook te agenderen voor de thematische 

raadsbijeenkomst veiligheid op 21 december. 

 

 

Besluitvorming samenwerkingsovereenkomst Innovatiehuis De Peel 2023-

2027 en projecten 2022 (27186-2022) 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Innovatiehuis de Peel.  

2. Wethouder Van den Berkmortel te mandateren voor de ondertekening van deze 

overeenkomst.  

3. In het kader van deze samenwerkingsovereenkomst tot en met 2027 jaarlijks 

maximaal € 130.000 vrij te maken.  

4. De gemeente Helmond als penvoerder van de samenwerking op te laten treden.  

5. In te stemmen met de projecten Brandingstrategie de Peel, Circlelab en Netto 

Positieve Peelregio van het Innovatiehuis de Peel. Het totaal zijnde € 14.166 ten 

laste te brengen van het werkbudget Economische Aangelegenheden. 

 

Toelichting: 

De samenwerkingsovereenkomst voor het Innovatiehuis de Peel wordt vernieuwd 

voor een periode van 5 jaar. 

 

Vanuit het Innovatiehuis de Peel wordt een drietal projecten gestart op het gebied 

van duurzaamheid en economische ontwikkeling. Het college van B&W besluit deel 

te nemen. 

 

 

Beheersovereenkomst DPO pijpleiding Defensie aan de Havenweg te 

Aarle-Rixtel (47676-2022) 

 

Besluit: 

De brandstofpijpleiding van DPO in het gemeentelijke perceel aan de Havenweg te 

Aarle-Rixtel ligt op enkele plaatsen te ondiep. Om de veiligheid te waarborgen 

heeft DPO verzocht om een beheersovereenkomst te sluiten, waarin afspraken 

worden vastgelegd over het roeren van de grond. Teneinde medewerking te verle-

nen aan deze veiligheidsmaatregel wordt het college verzocht een beheersover-

eenkomst te sluiten. 

 

Toelichting: 

De brandstofpijpleiding van DPO in het gemeentelijke perceel aan de Havenweg te 

Aarle-Rixtel ligt op enkele plaatsen te ondiep. Om de veiligheid te waarborgen 
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heeft DPO verzocht om een beheersovereenkomst te sluiten, waarin afspraken 

worden vastgelegd over het roeren van de grond. Teneinde medewerking te verle-

nen aan deze veiligheidsmaatregel wordt het college verzocht een beheersover-

eenkomst te sluiten. 

 

 

Benoeming leden en voorzitter adviesraad Sociaal Domein gemeente Laar-

beek 2022 (48720-2022) 

 

Besluit: 

In te stemmen met de benoeming van de leden van de adviesraad sociaal domein. 

 

Toelichting: 

De gemeenteraad stelde de verordening adviesraden Sociaal Domein gemeente 

Laarbeek vast op 3 november 2022. Deze verordening geeft aan dat de leden en 

de voorzitter van de adviesraden worden benoemd door het college van burge-

meester en wethouders.   

 

 

Fiscaal beleid (42323-2022) 

 

Besluit: 

Vaststellen van het fiscaal beleid 

 

Toelichting: 

Vanaf 2023 dienen nieuwe afspraken met de belastingdienst gemaakt te worden 

om te vallen onder Horizontaal toezicht. Om in aanmerking te komen voor Horizon-

taal toezicht moet er aan een aantal eisen worden voldoen. Een daarvan is het 

hebben van een fiscaal beleid met fiscale strategie. 

Het fiscale beleid en strategie bepalen de randvoorwaarden, uitgangspunten en fis-

cale inrichting om te komen tot een aanvaardbare belastingaangifte die juist, tijdig 

en volledig is. Daarnaast wordt gestreefd om fiscaal in control te zijn. Tevens geeft 

het inzicht over de wijze waarop de gemeente Laarbeek omgaat met de fiscalitei-

ten en haar fiscale verantwoordelijkheden. Hiermee is betere sturing, controle en 

evaluatie van het fiscale beleid mogelijk. 
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Uitnodiging bijwonen Kerstconcert Beek en Donks gemengd koor zaterdag 

17 december as.  

 

Besluit: 

Burgemeester woont concert onder voorbehoud bij. Mogelijk sluit ook wethouder 

Van den Berkmortel aan.  

 

 

Uitnodiging deelname ‘write voor rights’ Amnesty International 10 de-

cember as.  

 

Besluit: 

Wethouder Briels neemt deel.  

 

 

Vooraankondiging nieuwjaarsontmoeting provincie 12 januari as. 

 

Besluit: 

Collegeleden sluiten aan.  

 

 

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst Brainport Eindhoven  

dinsdag 10 januari 2023  

 

Besluit: 

Collegeleden sluiten aan.  

 

 

Vergaderstukken AB ODZOB 8 december as. 

 

Besluit: 

Wethouder Van den Berkmortel neemt deel aan dit overleg. 

 

 

Vergaderstukken ALV Dimpact 7 december as. 

 

Besluit: 

Er is een volmacht verstrekt om namens de gemeente Laarbeek te stemmen. 
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Uitnodiging interactieve bijpraatbijeenkomst MRE versnellingsopgave 

schaalsprong woensdag 14 december as.  

 

Besluit: 

Collegeleden sluiten aan.  

 

 

Vergaderstukken DB Senzer 12 december as.   

 

Besluit: 

Wethouder Briels neemt deel aan dit overleg.  

 

 

 


