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Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van Laarbeek, gehouden op 12 mei 2022
in de raadszaal van het gemeentehuis.

Aanwezig:
F.L.J. van der Meijden

, voorzitter

R.A.G. van den Berkmortel

, lid

H.M.M. van Bree

, lid

J.H.C.M. Briels

, lid

A.M. Brouwers

, lid

W.G.M. van Dijk

, lid

L.P. Engels-Strijbosch

, lid

R.H.J. Fransen

, lid

A.A.H.G. de Groot

, lid

R.J.B. van Heugten

, lid

N.R. Maas

, lid

N.A.J.M. Otten

, lid

L.W.J. Peeters

, lid

B.L.J. van Sinten

, lid

M.C. Slaets-Sonneveldt

, lid

M.H.A. Tijssen

, lid

J.C.M. Verschuren

, lid

A.J.M. van de Ven-Vogels

, lid

F.P.A.C. van Zeeland

, lid

M.L.M. van Heijnsbergen

, griffier

J.W.M. van de Ven

, gemeentesecretaris

Afwezig:
A.J.L. Meulensteen

, lid

Na agendapunt 6 als nieuwe wethouders aanwezig:
R.A.G. van den Berkmortel

, wethouder

J.H.C.M. Briels

, wethouder

M.C. Slaets-Sonneveldt

, wethouder

Na agendapunt 7 als nieuwe raadsleden aanwezig:
A.P.H van der Aa

, lid

J.P.H. Gruijters

, lid

A.G.M. van de Wijdeven

, lid

M. Sanders

, lid

1.
Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De heer Van Heugten
wordt aangewezen om in geval van stemming als eerste zijn stem uit te brengen.
De voorzitter schetst kort de bijzondere aard van deze vergadering.
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2.

Vaststelling agenda.

De agenda wordt conform het concept vastgesteld.
3.

Vragenhalfuurtje.

Van het vragenhalfuurtje wordt geen gebruik gemaakt.
4.

Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 14 april

2022.
De besluitenlijst wordt met verwerking van enkele opmerkingen bij agendapunt 9 (Voorstel
tot aankoop perceel met opstallen Mariastraat 22 in Mariahout) vastgesteld.
5.

Ingekomen stukken.

De lijst met ingekomen stukken wordt conform het concept vastgesteld.
6.

Voorstel tot benoeming wethouders.

De voorzitter vraagt of iemand het woord wenst te voeren dan wel stemming wenst over de
voorgestelde tijdsbestedingsnorm voor de wethouders (3 fte). Niemand vraagt het woord of
verlangt stemming, waarmee het voorstel tot vaststelling van de tijdsbestedingsnorm voor de
wethouders (3 fte), is vastgesteld.
Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van fracties van PNL, De Werkgroep en ABL stelt de
raad op voorstel van de voorzitter een commissie in die onderzoek doet naar de
geloofsbrieven van de kandidaten. De heer Tijssen (voorzitter), de heer Van Sinten en de
heer Peeters worden door de raad benoemd in de commissie onderzoek geloofsbrieven. Zij
zullen ook voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden en
burgercommissieleden als onderzoekscommissie fungeren.
De voorzitter schorst vervolgens de vergadering voor het onderzoek.
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Tijssen om verslag uit
te brengen over het uitgevoerde onderzoek.
De heer Tijssen meldt dat de commissie heeft geconstateerd:
dat de genoemde kandidaat-wethouders, allen op dit moment raadslid van de gemeente
Laarbeek, aan alle eisen van de Gemeentewet voldoen;
en adviseert de raad om:
de heer R.A.G. van den Berkmortel
de heer J.H.C.M. Briels
mevrouw M.C. Slaets-Sonneveldt
als kandidaat voor de functie van wethouder van de gemeente Laarbeek toe te laten.
In overeenstemming met artikel 21, lid 1 van het Reglement van orde wordt door de
voorzitter een stembureau benoemd, bestaande uit de raadsleden Otten (voorzitter), EngelsStrijbosch en De Groot. De voorzitter bepaalt dat deze 3 raadsleden ook als stembureau
fungeren bij de hierna nog volgende schriftelijke geheime stemmingen.
Over de drie functies vindt vervolgens een schriftelijke stemming plaats.
De stembureaucommissie stelt vervolgens de uitslag van de stemming vast.
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De uitslag van de stemming ten aanzien van de functies van de wethouder 1 tot en met 3
luidt als volgt. Mevrouw Otten meldt dat alle 18 aanwezige leden van de raad hebben
deelgenomen aan de stemming. 18 leden hebben een behoorlijk ingevuld stembriefje
ingeleverd.
Op de vacature van wethouder 1 waarvoor de heer R.A.G. van den Berkmortel
is genomineerd zijn 18 stemmen uitgebracht op de heer R.A.G. van den Berkmortel.
Op de vacature van wethouder 2 waarvoor de heer Briels is genomineerd zijn 18 stemmen
uitgebracht op de heer Briels.
Op de vacature van wethouder 3 waarvoor mevrouw Slaets-Sonneveldt is genomineerd zijn
18 stemmen uitgebracht op mevrouw Slaets-Sonneveldt.
De voorzitter vraagt achtereenvolgens de heer R.A.G. van den Berkmortel, de heer J.H.C.M.
Briels en mevrouw M.C. Slaets-Sonneveldt of zij hun benoeming aanvaarden. Allen
antwoorden daarop bevestigend. De voorzitter roept hen vervolgens één voor één naar voren
voor het afleggen van de eed dan wel de verklaring en belofte. Alle drie de benoemde
wethouders leggen de eed dan wel verklaring en belofte af.
7.

Voorstel tot toelating van de nieuw benoemde leden van de gemeenteraad.

De voorzitter, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het centraal stembureau, stelt vast dat
er vier vacatures zijn ontstaan in de gemeenteraad. Drie als gevolg van de benoeming van de
wethouders en een vacature als gevolg van het ingediende ontslag van het raadslid A.J.L.
Meulensteen. Hij benoemt op basis van de verkiezingsuitslag van 21 maart 2018, vier nieuwe
leden van de raad.
Dit zijn:
1.

De heer A.P.H van der Aa uit Lieshout (CDA);

2.

De heer J.P.H. Gruijters uit Aarle-Rixtel (De Werkgroep);

3.

De heer A.G. M. van de Wijdeven uit Mariahout (PNL);

4.

De heer J.J.M. Brouwers uit Beek en Donk (ABL).

De voorzitter vraagt aan betrokkenen of men de benoeming aanvaard. De heren Gruijters,
Van der Aa en Van de Wijdeven aanvaarden hun benoeming. De heer J.J.M. Brouwers geeft
aan dat hij zijn benoeming niet aanvaard. De voorzitter, in zijn hoedanigheid van voorzitter
van het centraal stembureau, benoemt vervolgens de heer M. Sanders uit Beek en Donk, tot
nieuw lid van de raad. De heer Sanders geeft aan zijn benoeming te aanvaarden. De
voorzitter roept de eerder ingestelde commissie onderzoek geloofsbrieven op om de
geloofsbrieven van de vier kandidaat raadsleden te onderzoeken. Hij schorst vervolgens de
vergadering.
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Tijssen om verslag uit
te brengen over het uitgevoerde onderzoek.
De heer Tijssen meldt dat de commissie heeft geconstateerd:
dat de genoemde kandidaat raadsleden aan alle eisen van de Gemeentewet voldoen,
en adviseert de raad om:
1.

De heer A.P.H van der Aa uit Lieshout (CDA)

2.

De heer J.P.H. Gruijters uit Aarle-Rixtel (De Werkgroep)

3.

De heer A.G. M. van de Wijdeven uit Mariahout (PNL)

4.

De heer M. Sanders uit Beek en Donk (ABL),
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allen als raadslid van de gemeente Laarbeek toe te laten.
De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke stemming tot toelating van de vier genoemde
kandidaat raadsleden.
De voorzitter roept hen vervolgens één voor één naar voren voor het afleggen van de eed
dan wel de verklaring en belofte. Alle vier de toegelaten raadsleden leggen de eed dan wel
verklaring en belofte af.
8.

Voorstel tot benoeming van de (plaatsvervangende) voorzitters en de (burger)

commissieleden in de verschillende raadscommissies.
De voorzitter vraagt de commissie onderzoek geloofsbrieven om te onderzoeken of de
kandidaten voor de functie van burgercommissielid voldoen aan de eisen uit de
gemeentewet. Hij schorst vervolgens de vergadering.
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Tijssen om verslag uit
te brengen over het uitgevoerde onderzoek.
De heer Tijssen meldt dat de commissie heeft geconstateerd, dat de genoemde kandidaatburgercommissieleden aan alle eisen van de Gemeentewet voldoen en adviseert de raad om:
a.

Namens de fractie PNL:

-

Maas, W.H.P.M. (Willie) - Mariahout

-

De Beer, T.J.G. (Tom) - Lieshout

-

Dankers, S. (Sofie) - Beek en Donk

-

Van Kreij-van de Weijer, I.J.T. (Ilse) - Beek en Donk

b.

Namens de fractie De Werkgroep:

-

Bergman, MJA (Michiel) – Beek en Donk

-

van den Heuvel - van Mierlo, WTM (Helga) – Aarle-Rixtel

-

Overmars, L (Leo) – Aarle-Rixtel

c.

Namens de fractie ABL:

-

Fransen, L.E.H. (Lieke) – Beek en Donk

-

De Groot - van Lieshout, J.J.H.M. (Anne-marie) - Lieshout

-

Linders, J.G.E. (Jeroen) – Mariahout

-

Brouwers, J.J.M. (Jordy) – Beek en Donk

d.

Namens de fractie CDA:

-

van der Heijden, M.J.T. (Marcel) – Beek en Donk

-

Meulensteen, J.L.T. (Janice) – Beek en Donk

-

van Rixtel, G.M.T.A. (Geert-Jan) – Beek en Donk

-

Welten, G.M.J.M. (Geert) – Beek en Donk

e.

Namens de fractie Ouderenappèl – Hart voor Laarbeek::

-

van Lierop, F.S.M. (Frans) – Beek en Donk

-

de Hoon, A.P. (Ad) – Aarle-Rixtel

-

Warbout, D. (Dick) – Lieshout
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f.

Daniëls-van Lierop, A.J.M. (Annie) – Lieshout
Namens de fractie PvdA:

-

Gloudemans, H.L. (Dirk-Jan) – Beek en Donk

-

Vereijken, G.J.J. (Gäby) – Beek en Donk

te benoemen tot burgercommissielid. In overeenstemming met artikel 31 Gemeentewet vindt
er vervolgens een schriftelijke geheime stemming plaats over de benoeming van de
burgercommissieleden.
Hetzelfde stembureau is belast met het bepalen van de uitslag van de stemming.
Mevrouw Otten meldt dat alle aanwezige leden van de raad hebben deelgenomen aan de
stemming en dat unaniem voor de benoeming van de voorgedragen burgercommissieleden is
gestemd.
De burgercommissieleden komen vervolgens in 2 groepen naar voren en leggen ten
overstaan van de voorzitter de eed dan wel de verklaring en belofte af.
Vervolgens wordt er schriftelijk gestemd voor de benoeming van de voorzitters en hun
plaatsvervangers van de commissies Ruimtelijke Zaken, Sociale en Algemene Zaken, de
Werkgeverscommissie en de Auditcommissie.
Hetzelfde stembureau is belast met het bepalen van de uitslag van de stemming.
Mevrouw Otten meldt dat alle aanwezige leden van de raad hebben deelgenomen aan de
stemming en dat unaniem voor de benoeming van de voorgedragen kandidaten is gestemd.
Dit leidt tot de volgende benoemingen:
a. Voorzitter commissie Ruimtelijke Zaken
A.M. Brouwers
b. Plaatsvervangend voorzitter commissie Ruimtelijke Zaken
F.P.A.C. van Zeeland
c. Voorzitter commissie Sociale en Algemene Zaken
L.W.J. Peeters
d. Plaatsvervangend voorzitter commissie Sociale en Algemene Zaken
R.H.J. Fransen
e. Voorzitter vergadering beeldvormende avond
R.J.B. van Heugten
f. Plaatsvervangend voorzitter vergadering beeldvormende avond
J.P.H. Gruijters
Te benoemen in de Werkgeverscommissie gemeenteraad Laarbeek:
M.H.A. Tijssen (voorzitter)
J.C.M. Verschuren
F.P.A.C. van Zeeland
Te benoemen in de Auditcommissie gemeente Laarbeek:
Lid: A.J.M. van de Ven-Vogels
Lid: A.M. Brouwers
Lid: J.P.H. Gruijters
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9.

Voorstel tot aanwijzing van kandidaten ten behoeve van diverse

bestuursfuncties binnen de Metropoolregio Eindhoven.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming volgens het voorstel hetgeen betekent dat de
heer F.L.J. van der Meijden wordt aangewezen als vertegenwoordiger van de raad in het
Algemeen Bestuur van de MRE, en de heer J.H.C.M. Briels als zijn plaatsvervanger.
10. Voorstel tot benoeming van een vertegenwoordiger namens de gemeenteraad in
de diverse overleg organen.
Er vindt een schriftelijke geheime stemming plaats over de door partijen voorgedragen
kandidaten. Hetzelfde stembureau is belast met het bepalen van de uitslag van de stemming.
Mevrouw Otten meldt dat alle aanwezige leden van de raad hebben deelgenomen aan de
stemming.
Dit leidt tot de volgende benoemingen:
Te benoemen in de regiegroep rekenkamercommissie Gemert-Bakel – Laarbeek:
1. De heer J.P.H. Gruijters.
2. De heer B.L.J. van Sinten.
Te benoemen als vertegenwoordiger van de raad in de klankbordgroep
Peelgemeenten:
1. De heer M. Sanders.
2. De heer A.P.H van der Aa.
Te benoemen als vertegenwoordiger van de raad in de klankbordgroep
Raadstafel21:
1. de heer W.G.M. van Dijk;
2. De heer B.L.J. van Sinten.
11. Voorstel tot aanwijzing van een waarnemend raadsvoorzitter.
Op voorstel van de fracties van PNL, De Werkgroep en ABL wordt de heer H.M.M. van Bree
voorgedragen als waarnemend raadsvoorzitter van de raad. Er vindt een schriftelijke geheime
stemming plaats. Hetzelfde stembureau is belast met het bepalen van de uitslag van de
stemming. Mevrouw Otten meldt dat alle aanwezige leden van de raad hebben deelgenomen
aan de stemming. Zij meldt dat 18 stemmen zijn uitgebracht op de heer Van Bree en dat er 1
blanco stem is uitgebracht.
De voorzitter stelt vast dat de raad heeft besloten om de heer H.M.M. van Bree voor de
bestuursperiode 2022-2026 te belasten met het waarnemend raadsvoorzitterschap.
12. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022
en conceptbegroting 2023 en kennisnemen van de jaarstukken 2021
Belastingsamenwerking Oost Brabant.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming volgens het voorstel van burgemeester en
wethouders.
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14. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de conceptbegroting 2023
Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming volgens het voorstel van burgemeester en
wethouders.
15. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de conceptbegroting 2023
Metropoolregio Eindhoven.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming volgens het voorstel van burgemeester en
wethouders.
16. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de conceptbegro-ting 2023 Blink.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming volgens het voorstel van burgemeester en
wethouders.
17. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de conceptbegro-ting 2023 GGD
Brabant Zuidoost.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming volgens het voorstel van burgemeester en
wethouders.
18. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de conceptbegro-ting 2023
Veiligheidsregio Zuidoost Brabant.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming volgens het voorstel van burgemeester en
wethouders.
19. Voorstel tot aansluiting van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
bij Bizob.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming volgens het voorstel van burgemeester en
wethouders.
20. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de conceptbegroting 2023
Senzer.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming volgens het voorstel van burgemeester en
wethouders.
21. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de conceptbegroting 2023 en
meerjarenraming 2024-2026 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming volgens het voorstel van burgemeester en
wethouders.
22. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2022.

