, bedankt

OVERZICHT TOEZEGGINGEN VAN HET COLLEGE, MOTIES EN VRAGEN VAN RAADSLEDEN
(BIJGEWERKT T/M 09-12-2022)

RAADSVERGADERINGEN
Datum / nr.

07-11-2019

Toezegging

Poho

Lijst van (nog) relevante
raadsmoties (vanaf 25-10-2012)
De raad wordt via de commissies op de
hoogte gehouden over het
gemeentefonds en de implementatie
van het PGB-systeem.

Wethouder
Briels

Pijler/
Team

Planning
Afdoening

Stand van zaken

2021

Op 17 juli 2020 heeft de Minister de kamer geïnformeerd over
de gewijzigde planning voor de doorontwikkeling en invoering
van PGB2.0. Met alle ketenpartners, waaronder de VNG
namens gemeenten, is afgesproken om in lijn met de
doorontwikkeling van het systeem ook meer tijd te nemen
voor de invoering.
Concreet betekent dit dat de eerste groepen gemeenten in het
derde kwartaal van 2021 kunnen starten met de
voorbereidingen. En dat de laatste groepen gemeenten zijn
aangesloten in het vierde kwartaal van 2022.

05-11-2020

05-11-2020

N.a.v. het amendement van ABL over
votering kredieten komt het college
met de onderwerpen Herontwikkeling
Heuvel en uitvoering Peelmarketing
langs een andere weg terug bij de raad
De raad wordt op de hoogte gehouden
van het overleg met de bibliotheek
n.a.v. de ingetrokken motie van de
PvdA

Wethouder
Buter

Te zijner tijd komt het college met voorstellen.

Wethouder
Buter

Het college heeft de bezuinigingen bij de bibliotheek en het
overleg met de bibliotheek hierover opgepakt en zal de raad
over de voortgang informeren via de reguliere P&C
instrumenten. In de kadernota 2022 wordt het eerste deel
van de besparingen toegelicht. Voorafgaande aan de
kadernota 2023 wordt de raad afzonderlijk betrokken bij de
realisatie van de resterende bezuinigingen en eventueel te

maken keuzes.
05-11-2020

05-11-2020

17-12-2020

28-01-2021

Het college komt terug bij de raad als
de besteding van het beoogde bedrag
van 1,2 miljoen voor de Heuvel in
Lieshout aan de orde komt
M.b.t. ’t Gulden Land is er sprake van
minimaal 50% cofinanciering en
worden alle vervolgprojecten aan de
raad voorgelegd
De raad wordt schriftelijk geïnformeerd
over het standpunt van het college
m.b.t. de mail over mestverwerking in
het buitengebied
De commissie wordt geïnformeerd over
de afhandeling van de brief van
Stichting Middengebied over de
afwijzing tot herziening
bestemmingsplan en de brief over
herplantplicht Schaapsdijk

Wethouder
Meulensteen

Te zijner tijd komt het college met voorstellen.

Wethouder
Briels

Te zijner tijd komt het college met voorstellen.

Burgemeeste
r
Burgemeeste
r

Over de brief over de herplantplicht Schaapsdijk is een
overleg geweest met de stichting Middengebied. Er is uitleg
gegeven waarbij is aangegeven dat de gemeente druk doende
is om invulling te geven aan de herplantplicht. Dat is
inmiddels gedeeltelijk geregeld op een perceel nabij de
Laarweg in Aarle-Rixtel. Ook voor het restant van de
herplantplicht is een oplossing in zicht. Een hiervoor
noodzakelijke grondaankoop is gedaan en een grondruil is in
voorbereiding. Hiermee wordt invulling gegeven aan de
herplantplicht, maar wordt tevens een ecologische verbinding
gemaakt tussen twee bosgebieden. Er is dan sprake van winwin. In deze fase handhavend op gaan treden zou dit proces
onnodig frustreren nu de oplossing nabij is.

20-05-2021

De aanpak van goede huisvesting voor Wethouder
arbeidsmigranten wordt voorgelegd aan Meulensteen
de raad

Februari 2022

De notitie arbeidsmigrantenbeleid staat op de planning voor
de raadsvergadering van januari.

08-07-2021

De raad wordt bijgepraat over de
actuele stand van zaken ten aanzien

Burgemeeste
r

Eind 2021

van veiligheid in zijn algemeenheid
08-07-2021

Er wordt een quickscan uitgevoerd naar Wethouder
Meulensteen
de woningbehoefte die er leeft

11-11-2021

De raad wordt geïnformeerd over het
werk van de bibliotheek

Wethouder
Slaets

Bij de vragenronde programmabegroting 2022 is het volgende
antwoord gegeven. De quickscan is nog niet gemaakt.
Inmiddels zijn er wel 2 woningmarkt onderzoeken voor de
stedelijk gebied regio Eindhoven uitgevoerd. Gekeken wordt
of van hieruit informatie voor Laarbeek gehaald kan worden
en/of aanvullend onderzoek dan nog wenselijk/noodzakelijk
is.
Februari 2022

COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN
Datum / nr.

Toezegging

Poho

23-09-2021

Er wordt nagegaan wat de
overwegingen zijn van de gem. Son en
Breugel om over te stappen naar Blink

Wethouder
Briels

Pijler/
Team

Planning
Afdoening

Stand van zaken

COMMISSIE SOCIAAL DOMEIN
Datum / nr.

Toezegging

Poho

03-07-2018

Er wordt voor 2019 toegewerkt naar
een begroting en verantwoording van
de uitgaven in het Sociaal Domein

Wethouder
Briels

19-11-2019

De commissie wordt op de hoogte
gehouden over de ontwikkelingen
m.b.t. een mogelijke stelselwijziging in
de jeugdzorg
De commissie wordt geïnformeerd over
het project m.b.t. de nieuwe wet
inburgering zodra er inhoudelijk meer
duidelijk wordt

Wethouder
Briels

De commissie wordt op de hoogte
gehouden van de ontwikkeling rondom
de verantwoordelijkheden voor
beschermd wonen.
De vragen n.a.v. de RIB Lokaal
Preventieakkoord Laarbeek d.d. 27 juli
2021 worden schriftelijk beantwoord

19-11-2019

07-07-2020

21-09-2021

Pijler/
Team

Planning
Afdoenin
g

Stand van zaken

Medio
2021

Er is een nieuw model opgesteld om de kosten in het sociaal domein
te monitoren. Na het tweede kwartaal zullen we u hierover tegelijk
met de raadsinformatiebrief over de tweede kwartaalrapportage van
GR Peelgemeenten informeren.
De wethouder informeert u zodra hierover informatie beschikbaar is.

Wethouder
Buter

December
2021

Wethouder
Slaets

Oktober
2021

De invoering van de wet is inmiddels definitief vastgesteld op 1
januari 2022. De invoering van de wet wordt regionaal opgepakt
binnen het werkgebied van Senzer. Op 27 september wordt een
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor alle raadsleden in de
regio.
In oktober wordt u nader geïnformeerd over de stand van zaken in
de regio. Het is nog niet duidelijk of dit in de vorm van een
bijeenkomst of een raadsinformatiebrief gaat plaatsvinden.

Wethouder
Briels

Oktober
2021

Vraag: wat wordt bedoeld met B1 taalniveau?
De gemeente Laarbeek kiest voor duidelijke taal. Taalniveau B1 staat
voor eenvoudig Nederlands. Het overgrote deel van de bevolking
begrijpt teksten op taalniveau B1.
Vraag: Missen er logo’s achteraan het preventieakkoord?
Op dit moment zijn de logo’s toegevoegd van partijen die actief
hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren aan de uitvoering
van het preventieakkoord. Het preventieakkoord is een dynamisch
stuk, er is nog ruimte om partijen en ambities toe te voegen.

21-09-2021

Er wordt nagegaan of steeds meer
medewerkers van LEV Groep dubbele
functies hebben en de commissie wordt
hierover schriftelijk geïnformeerd

Wethouder
Slaets

De organisatie van de uitvoering ligt bij LEVgroep. Wij bespreken
met hen wat ze moeten doen en verbinden dit aan resultaten. Op
welke wijze de resultaten behaald worden is de verantwoordelijkheid
van LEVgroep. Op momenten dat, naar ons idee, de wijze van
uitvoering de gewenste resultaten in de weg staat, gaan we daar
over in gesprek. Op dit moment is daar, naar ons idee, geen sprake
van.

COMMISSIE RUIMTELIJK DOMEIN
Datum / nr.

Toezegging

20-02-2019

Presentatie m.b.t. herziening
samenwerkingsovereenkomst
Doelmatig Waterbeheer

Poho

Pijler/
Team

Planning
Afdoening

Stand van zaken

2e kwartaal
2021

In het 2e kwartaal van 2021 wordt de commissie Ruimtelijk
Domein geïnformeerd over doel en achtergronden van de
Peelsamenwerking Doelmatig Waterbeheer, naar aanleiding van
de dan vastgestelde herziende samenwerkingsovereenkomst
Doelmatig Waterbeheer.

13-01-2021

Wethouder
De commissie wordt op de hoogte
gehouden over de ontwikkelingen van Meulensteen
de vergunningaanvraag van het
Waterschap voor het plaatsen van
zonnepanelen

13-01-2021

De vraag om oplaadpunten voor
fietsen bij de bushalte rotonde
Bavaria wordt meegenomen
De commissie wordt geïnformeerd
over de stand van zaken m.b.t. de
bouwplannen voor het gebouw van
Santvoort in Aarle-Rixtel
Nadere informatie over de financiële

14-04-2021

21-07-2021

Wethouder
Meulensteen
Wethouder
Meulensteen

Wethouder

Inmiddels speelt de discussie of en welke rol de Peelsamenwerking
Doelmatig Waterbeheer zal gaan spelen in de (regionale) opgaven
met betrekking tot klimaatadaptatie. En of/in welke vorm de
samenwerking Doelmatig Waterbeheer zal worden voortgezet.
Daarover dient eerst duidelijkheid te komen voordat kan worden
gestart met herziening van de samenwerkingsovereenkomst
Doelmatig Waterbeheer, indien nog van toepassing. Op dit
moment kan daarvoor nog geen planning worden gegeven.
De omgevingsvergunning is intussen verleend. De bezwaarperiode
van de omgevingsvergunning liep tot eind april 2021. Er is geen
bezwaar ingediend, dus de omgevingsvergunning is
onherroepelijk. De kapmelding voor het bos dat hiervoor moet
verdwijnen is ingediend op 17 december 2020 en dat betekent in
de praktijk dat er 4 weken later gekapt mag worden. Het
waterschap is bezig met de voorbereidingen. Vanaf half juli gaan
ze aan de slag. Compensatie van het bos vindt conform de
voorwaarden uit de Wet natuurbescherming elders plaats
(mogelijk in het Gulden Land).
Het verzoek voor oplaadpunten voor fietsen is doorgegeven aan
het adviesbureau die bezig is met het uitwerken van het plan en
het opstellen van de kostenraming

haalbaarheid van verplaatsing
fietsvoorziening wordt vertrouwelijk
aan de raad beschikbaar gesteld

Meulensteen

