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1.

Opening.

De voorzitter opent de vergadering. Hij meldt de afwezigheid van de heer Van der Heijden, die
wordt vervangen door de heer Van der Aa. De heren W. Maas en Van Dijk vervangen de heren
Van den Berkmortel en Tijssen.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
2.

Vaststelling van de agenda.

De Agenda wordt conform het concept vastgesteld.
3.

Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 2 november 2021.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
4.

Ingekomen stukken en mededelingen.

Er zijn geen mededelingen.
5.

Voorstel tot vaststelling van de Wegsleepverordening en uitvoeringsregels.

Vanuit de commissie worden enkele verhelderende vragen gesteld.
De burgemeester geeft aan dat het wegslepen van voertuigen niet vaak voorkomt. Meestal
betreft het langdurige parkeerproblemen in wijken en kan met een waarschuwing worden
volstaan. Ook tegen verkeerd gestalde fietsen wordt opgetreden. De afspraken over wegslepen
zijn gemaakt met een bedrijf dat deze taak al vele jaren uitvoert voor Laarbeek. Kosten spelen
daarbij ook rol. Het wegslepen van vaartuigen is een zaak van Rijkswaterstaat.

De commissie adviseert de raad dit agendapunt als hamerstuk te behandelen.
6.

Voorstel tot vaststelling van de Regionale Energie Strategie 1.0.

De heer Strijbosch is benieuwd naar het stimuleringsfonds voor niet kapitaalkrachtige inwoners.
Hij pleit ervoor om de ambities vast te houden en waar mogelijk nog een tandje bij te zetten
gelet op de actuele ontwikkelingen. Hij zou graag zien dat de conceptreactie van de raad nog
versterkt wordt. Wat hem betreft wordt alles op alles gezet om onze doelstellingen te halen en
daar de inwoners ook zoveel mogelijk van mee te laten profiteren.
De heer Van der Aa vraagt aandacht voor andere vormen van opwek zoals waterstof en
geothermie. De Laarbeekse belangen zijn wat hem betreft goed gewaarborgd. Hij vraagt
aandacht voor een goede samenhang met de RES van Meierijstad. Hij vraagt ook wat de
gevolgen zijn voor de ambtelijke bezetting van de RES 2.0 en hoe dat gefinancierd wordt.
Volgens de heer Van Dijk dient duidelijk te zijn dat de RES niet verplicht tot de uitvoering van
projecten. De gemeente voert zelf de regie. Alle opties zijn nog open. Uitwerking van de RES 1.0
is belangrijk.
De heer J. Brouwers is tevreden met dit ambitieuze document. Aandachtspunten zijn de
verschillen tussen de verschillende gemeenten in bestuurlijke en ambtelijke inzet. Hij maakt zich
zorgen over hoe unaniem we achter de RES staan. De uitgangspunten en ook de autonomie van
de gemeente zijn goed verankerd. Hij pleit voor het gebruik van de regionale denkkracht bij de
aanpak van de net schaarste.
De heer Van Bree spreekt van een mooie opsomming in de RES 1.0. Hij maakt zich zorgen over
de vraag of de gemeenten ook allemaal hun eigen aandeel pakken. De loyaliteit naar elkaar
moeten we goed in de gaten houden. Hij wijst op het belang van een eerlijke verdeling van
opgaven en middelen.
Wethouder Briels geeft aan dat het gaat om een veel omvattend plan. Het is een compromis. De
vraag is of onze zienswijze op goede wijze is verwerkt. Naar zijn mening wel. Bij de uitvoering,
die nu op stapel staat, zijn we nauw betrokken omdat onze ambtelijk medewerker meeschrijft
aan het uitvoeringsplan. Het probleem van de net schaarste heeft alle aandacht. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van de denkkracht van deze regio. Geld is daarbij het minste probleem. Het
gaat meer om een tekort aan personeel. De regio De Kempen gaat voortvarend te werk en
levert mogelijk 40 % van de opdracht voor de hele regio. Het probleem van de energiearmoede
wordt regionaal opgepakt. Het is handig als je overcapaciteit hebt, dan is er namelijk ruimte om
te switchen. Er wordt ook gekeken naar andere technieken zoals geothermie, waterstof of een
bio centrale. Er wordt ook flink geïnvesteerd in startups die zich bezig houden met de opslag
van energie. Hij bevestigt nogmaals dat Mariahout een zoekgebied is. Hierover zal een extra zin
aan de zienswijze worden toegevoegd. Er wordt veel energie en aandacht gestoken in de
omgevingsdialoog om draagvlak te creëren. Daarover is nauw contact met Zorg om het Dorp.
De RES is een document op hoofdlijnen en zal in de regio unaniem worden vastgesteld. De RES
2.0 wordt ook gefinancierd uit rijksmiddelen. Dan gaat het om de uitvoering. Hij vertrouwt erop
dat er ook dan sprake is van loyaliteit binnen de regio en dat iedere gemeente zijn
verantwoordelijkheid neemt. Hij zal in de zienswijze een passage opnemen over de continuering
van de ambtelijke inzet, zoals toegezegd aan de heer Van der Aa.
De commissie adviseert de raad dit agendapunt als hamerstuk te behandelen.

7.

Voorstel tot wijziging GR Veiligheidsregio.

De commissie adviseert de raad dit agendapunt als hamerstuk te behandelen.
8.

Bijstelling verkoop schoolwoningen Jan van Rixtelstraat Aarle-Rixtel.

Naar aanleiding van een daartoe gestelde vraag geeft wethouder Meulensteen aan dat hier
sprake is van administratief foutje dat door de organisatie zelf is ontdekt. Het gaat om een
financieel technische verschuiving.
De commissie adviseert de raad dit agendapunt als hamerstuk te behandelen.
9.

Budgetoverhevelingen 2021.

Vanuit de commissie worden enkele verhelderende vragen gesteld.
Wethouder Meulensteen geeft aan dat een de overhevelingen deels het gevolg zijn van een
tekort aan personeel, deels een gevolg van corona en deels van een verschuiving van taken
door een andere prioritering. Hij stelt voor om deze werkwijze, die op verzoek van de raad is
ingezet, nog enkele jaren vast te houden en dan te evalueren.
De commissie adviseert de raad dit agendapunt als hamerstuk te behandelen.
10. Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2022.
De heer J. Brouwers vraagt aandacht voor een consistente tariefstelling bij de milieustraat. Hij is
benieuwd of het aantal illegale dumpingen van afval is toegenomen.
De heer Van Bree pleit voor meer bewustwording bij de inwoners. Hij is benieuwd naar de
kosten die verband houden met het gebruik van blauwe containers. Ten aanzien van de
introductie van legeskosten van principe-verzoeken vraagt hij hoe vaak die worden ingediend en
of hier ook misbruik van gemaakt wordt.
De heer Strijbosch vraagt wanneer de blauwe container worden ingevoerd.
Volgens de heer Van der Aa is een goede afvalscheiding essentieel voor het verloop van de
kosten. Zuivere afvalstromen zijn goedkoper. Hij vraagt aandacht voor de inrichting van de
milieustraat.
De heer Van Dijk is blij met de tarieven voor de nieuwe Omgevingswet.
Wethouder Meulensteen geeft aan dat de nieuwe regels per 1 januari 2022 in werking treden.
Met de invoering van leges voor principeverzoeken kunnen de daarmee verband houdende
kosten deels worden gedekt. Er worden immers uren gemaakt om die verzoeken te behandelen.
Door het hanteren van deze tarieven wordt de indiening van onnodige verzoeken afgeremd.
Volgens wethouder Briels is het aantal illegale dumpingen van afval niet gestegen. De tarieven
die gehanteerd worden aan de milieustraat moeten op basis van een inschatting worden
bepaald. Er komt extra aandacht voor een betere scheiding van de verschillende afvalstromen
die worden aangeboden op de milieustraat. De extra kosten voor de invoering van een blauwe
container lijken mee te vallen. Er is een begin gemaakt met een onderzoek naar de herinrichting
van de milieustraat maar het gebrek aan ambtelijke capaciteit heeft wel een remmende
werking.
De commissie adviseert de raad dit agendapunt als hamerstuk te behandelen.

11. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
Er zijn geen mededelingen.
12. Rondvraag.
Niemand maakt van de rondvraag gebruik.
13. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 januari 2022.
De griffier,

De voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen

J.P.H. Gruijters

Zaaknummer:

44305-2021

Documentnummer:

44305-2021:900256

1.

