Verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken, gehouden op 15 november
2018 in het gemeentehuis.

Aanwezig:
De heer J.P.H. Gruijters

voorzitter

De heer R.A.G. van den Berkmortel

lid

De heer H.M.M. van Bree

lid

De heer J.J.M. Brouwers

lid

De heer M.J.T. van der Heijden

lid

De heer J.H. Strijbosch

lid

De heer B.M. Straatman

lid

De heer F. van der Meijden

burgemeester

Mevrouw R. van de Zanden

wethouder

De heer J. Briels

wethouder

De heer T. Meulensteen

wethouder

De heer M.L.M. van Heijnsbergen

griffier

De heer D. Haank

hoofd afdeling Beleid en Projecten

1.

Opening.

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2.

Vaststelling van de agenda.

De agenda wordt in overeenstemming met het concept vastgesteld.
3.

Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 13 september 2018.

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het concept vastgesteld.
4.

Ingekomen stukken en mededelingen.

Wethouder Meulensteen maakt melding van een principeverzoek dat is ingekomen van
supermarkt Jan Linders aan het Heuvelplein. Overwogen wordt om de supermarkt te
verplaatsen naar de locatie van ’t Anker, wanneer Harmonie Oefening en Uitspanning de
accommodatie heeft verlaten. Het college gaat hierover in gesprek met de directie van de
supermarkt.
De heer Straatman informeert of het plan van aanpak van het Ondernemersfonds als ingekomen
stuk wordt behandeld.
De heer Van Bree geeft aan dat er in het presidium is afgesproken om het in januari in de
commissie te behandelen. Verder merkt hij op dat hij blij is met blij is dat er uitvoering gegeven
wordt aan de motie over monumentenbeleid uit 2016. Hij vraagt of de commissie op korte
termijn een keer bijgepraat kan worden over de stand van zaken.
Toegezegd wordt dat wethouder Slaets de commissie hierover zal bijpraten.

5.

Stimuleringslening Duurzame Warmte Nieuwbouw

De heer Strijbosch is het eens met het voorstel. Hij is wel benieuwd waarom er nog maar 4
leningen zijn goedgekeurd.
De heer Straatman spreekt eveneens over een goed voorstel en vindt het een goede zaak dat er
een eindtermijn is gesteld.
De heer J. Brouwers pleit ervoor om er goed op te letten dat de gelden ook daadwerkelijk terug
komen. Verder vraagt hij om een toelichting op de leeftijdseis die in de verordening wordt
gesteld.
De heer Van Bree merkt op dat de lening niet toegankelijk is voor huurders. Hij verzoekt het
college nog een keer te kijken naar de mogelijkheid om de oude duurzaamheidslening voor hen
open te stellen zodat ook zij kunnen investeren in duurzaamheid.
De heer Van der Heijden vraagt wat er met de lening gebeurt als een nieuwe woning verkocht
wordt.
Wethouder Briels is blij met de brede steun. Hij meldt dat er inmiddels 11 leningen zijn
goedgekeurd en dat het begint te lopen. Mensen worden ook actief gestimuleerd om nu al
gasloos te bouwen. De leeftijdsgrens in de verordening komt voort uit de voorwaarden die SVN
heeft gesteld. Kengetallen wijzen uit dat de risico’s op terugbetaling verwaarloosbaar zijn. Het
college is in overleg met woningstichting Wocom over verduurzaming. De woningstichting
beschikt over een eigen regeling voor huurders. De leningen worden op naam verstrekt en niet
op de woning. Bij verkoop kan men de lening wel overdragen. Hij erkent dat er ten aanzien van
de oudere woningen sprake is van een forse opgave om deze te verduurzamen.
De commissie adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te behandelen.
6.

Zienswijze op de derde begrotingswijziging 2018 en eerste begrotingswijziging

2019 Peelgemeenten.
De heer Van Bree stemt in met de zienswijze. Hij informeert naar de stand van zaken ten
aanzien van de ingediende claim bij het softwarebedrijf.
De heer J. Brouwers zegt wel geschrokken te zijn van de inhoud van de stukken en stelt vast
dat de gemeente niet altijd door de gemeenschappelijke regeling is meegenomen in de
financiële ontwikkelingen. Hij vraagt zich af over er nog wel sprake is van een slagvaardige
organisatie en maakt zich zorgen over de stijgende kosten. Hij is dan ook tevreden over de
kritische zienswijze.
De heer Van den Berkmortel informeert ook naar de verwachtingen ten aanzien van de claim die
loopt. Verder vraagt hij om een toelichting op de aangestelde functionarissen voor
gegevensbescherming.
De heer Strijbosch maakt zich eveneens zorgen over de financiële overschrijdingen en is van
mening dat gestreefd moet worden naar een slagvaardige organisatie.
Wethouder Briels geeft aan dat dat organisatie van de gemeenschappelijke regeling voor een
kantelmoment staat en daarin wel gefaciliteerd moet worden. De organisatie moet zelfstandig
kunnen functioneren en niet meer afhankelijk zijn van gedetacheerde medewerkers vanuit de
deelnemende gemeenten. De ingediende claim is nog niet afgewerkt. Het bestuur is niet
akkoord gegaan met een tussentijds bod van het softwarebedrijf. Hij verwacht dat hier in de

loop van het komend jaar uitsluitsel over volgt. Hij wijst erop dat een aantal van de extra kosten
te wijten zijn aan van rijkswege opgelegde verplichtingen die uitgevoerd moeten worden.
Hij geeft een korte uitleg over de inzet van de functionarissen gegevens beheer die voor alle
peelgemeenten afzonderlijk en voor de gezamenlijke organisatie werkzaam zijn. Verder stelt hij
op basis van benchmarkgegevens dat de kosten van een beschikking van de Peelorganisatie ver
onder het gemiddelde zitten. Tot slot merkt hij nog op dat er mogelijk nog wel een nieuwe
begrotingswijziging op handen is met betrekking tot ict omdat de gemeente Gemert-Bakel heeft
aangegeven dat zij stopt met haar dienstverlening.
De commissie adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te behandelen.
7.

Voorstel tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan Laarbeek 2019-2022.

De heer Rops geeft aan de hand van een korte presentatie een toelichting op de inhoud van het
Veiligheidsplan en beantwoordt daarbij enkele verhelderende vragen.
De burgemeester vult aan dat de veiligheidsmonitor aangeeft dat de inwoners van Laarbeek zich
veilig voelen, hoewel dat wel een subjectief gegeven is. Tijdens de thematische
raadsbijeenkomst om 13 december aanstaande zal hij een nadere toelichting geven op de stand
van zaken met betrekking tot handhaving en ondermijning. Hij merkt op dat de samenwerking
in peelverband goed is en dat de gemeente beschikt over een goede BOA bezetting. De
communicatie is voornamelijk gericht op samenwerking met de inwoners bij de aanpak van de
problematiek. Inwoners weten de mensen die betrokken zijn bij de handhavingsorganisatie in de
gemeente ook steeds beter en sneller te vinden. Wat dat betreft zijn we laagdrempelig. De
betrokkenheid is groot.
De heer Van den Berkmortel informeert naar de plannen voor de aanpak van inbraken in het
buitengebied.
De heer J. Brouwers spreekt van een duidelijk document en vindt het een goede zaak dat bij de
aanpak van problemen met jeugd ook nadrukkelijk een link wordt gelegd met het sociaal
domein.
De heer Van Bree onderschrijft dat. Hij vraagt ook blijvende aandacht voor de aanpak van
pestgedrag en spreekt zijn steun uit voor de aanpak van ondermijning. Dat zullen we samen
moeten doen omdat er anders een waterbedeffect optreedt. Tot slot vraagt hij aandacht voor de
hulpverlening aan mensen met verward gedrag omdat die soms het risico lopen tussen de wal
en het schip te belanden.
De burgemeester bevestigt de toename van inbraken in met name het buitengebied van AarleRixtel. Dat heeft te maken met de ligging ten opzichte van Helmond. Dit heeft nadrukkelijk de
aandacht. Dat de aanpak van jeugdproblematiek een relatie heeft met het sociaal domein is
onlangs nog gebleken bij de problemen nabij de Hamelynckhof. Hij heeft er vertrouwen in dat
het de goede kant opgaat met de huidige inzet. Hij wijst erop dat er vanuit de
jeugdgemeenteraad nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan pestgedrag op social media.
Hierbij wordt ook samengewerkt met de scholen. De inzet van het PIT team verloopt succesvol.
Wat de aandacht voor mensen met verward gedrag betreft merkt hij op dat er een modelaanpak
in ontwikkeling is waarbij problemen zoveel mogelijk aan de voorkant worden aangepakt.
Laarbeek loopt daarin voorop. Tot slot geeft hij aan dat er in de communicatie blijvend aandacht

wordt geschonken aan het onderwerp ondermijning, om zodoende bewustwording en alertheid
bij de mensen te blijven organiseren, zonder daarbij doembeelden te scheppen.
De commissie adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te behandelen.
8.

Voorstel tot vaststelling van de Legesverordening 2019.

Wethouder Van der Zanden wijst de commissie vooraf op het feit dat er enkele tarieven voor
reisdocumenten en identiteitskaarten in het voorstel worden aangepast naar aanleiding van een
onlangs ingekomen bericht van het rijk.
De heer Van der Heijden vraagt aandacht voor de genoemde tarieven op pagina 12 voor
aanvragen voor activiteiten in het kader van Natura 2000 en de Flora en Faunawet. Hij merkt op
dat de provincie voor dergelijke activiteiten veel hogere tarieven in rekening gaat brengen. Met
de verwachting dat er in de nabije toekomst wellicht meer aanvragen op dit gebied gaan
binnenkomen is het de vraag of daardoor de lasten voor de gemeente niet aanzienlijk zullen
stijgen, als er inderdaad zo’n groot verschil bestaat de tarieven van de gemeente en die van de
provincie.
Wethouder Van der Zanden zegt toe te bekijken of aanpassing van de tarieven aan de orde is.
De commissie adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te behandelen, tenzij er nog
veranderingen optreden in de bedragen.
9.

Voorstel tot vaststelling van de Verordening Afvalstoffenheffing 2019.

De verordening afvalstoffenheffing 2019 wordt behandeld als onderdeel van de
Belastingverordeningen 2019, agendapunt 10.
10. Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2019.
De commissieleden zijn verheugd over de verlaging van de tarieven vast recht in de
afvalstoffenheffing omdat daarmee nog meer toegewerkt wordt naar het principe dat de
vervuiler betaald.
Wethouder Van der Zanden beantwoordt nog enkele vragen waarin zij onder andere aangeeft
dat zij zal nagaan of voor inwoners in het buitengebied met veel snoeihout nog andere
alternatieven zijn om het snoeihout aan te wenden, bijvoorbeeld via de Stika regeling. Verder
zal zij de commissie schriftelijk informeren over de vraag of in het staangeld van
woonwagenstandplaatsen ook een ozb component is opgenomen.
De commissie adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te behandelen.
11. Voorstel tot vaststelling van de 2e Tussenrapportage 2018.
De heer Van Bree mist in de stukken een overzicht van de jaar overschrijdende projecten.
Wethouder Van der Zanden zal hiernaar kijken.
De commissie adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te behandelen.
12 Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.

De stand van zaken wordt voor kennisgeving aangenomen.
13. Rondvraag.
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
14. Sluiting.
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 november 2018.
De griffier,

De voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen

J.P.H. Gruijters

