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Afwezig:
F.L.J. van der Meijden

1.

, voorzitter

Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.

De waarnemend voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van de voorzitter.
Mevrouw Van Schaijk wordt door het lot aangewezen als het lid dat in voorkomende gevallen
het eerste haar stem zal uitbrengen.
Wethouder Buter deelt de raad mee wat het resultaat is van het onderzoek naar de huisvesting
van Harmonie O&U. Het onderzoek heeft uitgewezen dat zowel een renovatie van de bestaande
accommodatie ’t Anker als ook een verbouwing van het Ontmoetingscentrum niet kan worden
uitgevoerd binnen de financiële kaders die de raad vooraf heeft gesteld.

Zij heeft de Harmonie hiervan op de hoogte gebracht. Zij stelt voor om de ontstane situatie
te agenderen voor de eerstkomende vergadering van de commissie Sociaal Domein. Het
college daarvoor de nodige informatie aanreiken.
2. Vaststelling agenda.
De fractie van het CDA geeft aan gebruik te willen maken van de mogelijkheid om
aanvullende vragen te stellen over het antwoord van het college op de schriftelijke vragen
over Join Us. Dit agendapunt zal aan het einde van de vergadering worden behandeld.
Agendapunt 15 kan van de agenda afgevoerd worden omdat geen van de voorstellen op dit
moment leidt tot een wijziging van de begroting.
De raad besluit dienovereenkomstig tot vaststelling van de agenda.
3. Vragenhalfuurtje.
Er heeft zich niemand gemeld voor het vragenhalfuurtje.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 12
december 2019.
De besluitenlijst en toezeggingenlijst worden conform het concept vastgesteld.
5. Ingekomen stukken.
De heer T. Brouwers vraagt om de brief van de Provincie over het toezicht op de begroting
2020 te agenderen voor de commissie Algemene Zaken. Dit verzoek zal aan het presidium
worden voorgelegd.
De lijst van ingekomen stukken wordt voor het overige conform het concept vastgesteld.
6. Notitie Gebundelde Uitkering 2019.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en
wethouders.
7. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging van de
begroting 2020 Peelgemeenten.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en
wethouders.
8. Voorstel tot vaststelling van het Meerjarenonderhoudsplan MJOP
gemeentelijke gebouwen 2019 – 2028.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en
wethouders.
9. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kom Beek en Donk,
herziening centrum.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en
wethouders.
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10. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Woning Molenstraat 10,
Aarle-Rixtel.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en
wethouders.
11. Controleprotocol en Normenkader 2019.
Na een korte toelichting door de heer Gruijters van de Auditcommissie, besluit de raad
zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders.
12. Verlenging zonnepanelenproject De Groene Zone.
De heer Tijssen is er in beginsel geen voorstander van dat de gemeente optreedt als bank.
Het feit dat er een stimulerend effect uitgaat van deze werkwijze omdat mensen worden
ontzorgd, weegt voor hem echter zwaarder. Hij is geen voorstander van het aangekondigde
amendement omdat een afzonderlijke duurzaamheidslening weer extra kosten met zich
meebrengt, wat ten koste gaat van de schaarse beschikbare middelen.
De heer J. Brouwers is juist een voorstander van de extra mogelijkheid die met het
amendement wordt gecreëerd. De beschikbare middelen worden daarmee breder ingezet.
De middelen die voor de duurzaamheidslening worden ingezet zouden wat hem betreft niet
voor zonnepanelen moeten worden ingezet. Tot slot pleit hij voor een goede communicatie.
De heer Van der Heijden vindt het voorstel een goede stimulans, hoewel het om een klein
bedrag gaat. Hij pleit ervoor dat mensen meer bewust worden gemaakt van de noodzaak
om geld opzij te zetten voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen en dat het college
zich focust op stappen die hierna nog gezet moeten worden. Hij steunt het amendement.
De heer Gruijters dient mede namens de partijen PvdA en ABL het aangekondigde
amendement in om € 300.000,- van de beschikbare middelen aan te wenden voor het
verstrekken van duurzaamheidsleningen. Hij wil meer mensen aanzetten tot het nemen van
duurzaamheidsmaatregelen en dat kan als er ook geld beschikbaar komt voor andere
maatregelen dan alleen zonnepanelen.
Wethouder Briels stelt vast dat er in elk geval brede steun is vanuit de raad om € 800.000,beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsleningen. Wanneer wordt besloten tot het
verstrekken van duurzaamheidsleningen, dan zal daar door het SVN uitvoering aan worden
gegeven. Dit leidt niet tot extra kosten. Het vraagt wel enige ambtelijke inzet maar dat is
te overzien. Ook komt er een niet verplicht deel van de uitvoeringsagenda te vervallen.
Maar wezenlijke projecten komen hierdoor niet in gevaar. Wanneer het amendement over
de duurzaamheidsleningen wordt aangenomen zal hiervoor nog wel een afzonderlijke
verordening vastgesteld moeten worden. De duurzaamheidsleningen kunnen aangewend
worden voor onder andere isolerende maatregelen, warmtepompen e.d.
De voorzitter brengt vervolgens het amendement in stemming.
De fracties van De Werkgroep, het CDA, PvdA en ABL stemmen voor het amendement. De
fractie PNL stemt tegen waardoor het amendement met 10 stemmen voor en 9 stemmen
tegen is aangenomen.
Vervolgens brengt de voorzitter het geamendeerde voorstel in stemming. Alle partijen
stemmen voor waardoor het voorstel is aangenomen.
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13. Voorstel tot vaststelling van de Aanwijzingsbesluiten griffier en waarnemend
griffier.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en
wethouders.
14. Voorstel tot herstel van het onderzoeksbudget van de rekenkamercommissie
Gemert-Bakel / Laarbeek.
De heer Van den Berkmortel is steeds voor handhaving van het budget geweest en stemt
dan ook voor het voorstel.
De heer Verschuren stemt eveneens in met deze reparatie en wil dat er tijdig overleg wordt
gevoerd met de gemeente Gemert-Bakel over een eventuele halvering van het budget voor
2021. Wanneer de raad van Gemert-Bakel hier niets voor voelt is een heroverweging van
het convenant aan de orde.
Ook de fracties van PvdA en De Werkgroep willen hierover overleg met de raad van de
gemeente Gemert-Bakel.
De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van
burgemeester en wethouders.
15.Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2020.
Dit agendapunt is bij de vaststelling van de agenda van de agenda afgevoerd.
15 a. Aanvullende vragen fractie CDA over het antwoord van het college op de
schriftelijke vragen over Join Us.
De heer Van der Heijden wil geïnformeerd worden over het gevoerde gesprek met een
aantal ouders, die gebruik maken van de diensten van Join Us. Hij wil ook weten of de
werkmethode van de LEV groep verschilt van de werkmethode van Join Us en hoe de rol
van de jongerenwerker wordt opgelost. Tot slot wijst hij op het feit dat de LEV groep in Son
en Breugel gaat samenwerken met Join Us. Hij vraagt of deze mogelijkheid ook is bekeken.
Wethouder Briels geeft aan dat er sprake was van een constructief gesprek met de ouders
en dat hij hen enigszins gerust heeft kunnen stellen. Hij heeft ook gesproken met de LEV
groep. Zij zijn bekend met de werkwijze van Join Us en zullen langs hetzelfde stramien
gaan werken. Er is voor deze oplossing gekozen omdat de raad het college een opdracht
heeft gegeven naar de kosten te kijken. Het college gaat alleen over naar een andere
zorgaanbieder als dat ook verantwoord is, en dat is hier het geval. De belangrijkste
overweging om over te stappen is in dit geval om toe te werken naar normalisatie en een
vermindering van de verbijzondering. Ten aanzien van de samenwerking in Son en Breugel
gaat hij er vanuit dat er binnen de LEV groep ervaringen worden uitgewisseld. De LEV
groep zorgt ervoor dat er per 1 februari 2020 direct een jongerenwerker beschikbaar is.
Dat is het voordeel van de robuustheid van een organisatie als de LEV groep. De zorg voor
de betrokken jongeren is en blijft gewaarborgd.
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15b. Afscheid Veerle van Schaijk.
In verband met een aanstaande verhuizing buiten de gemeente Laarbeek heeft mevrouw
Van Schaijk haar ontslag ingediend als lid van de gemeenteraad. De voorzitter roemt in zijn
toespraak haar spontane en goedlachse aard en haar drive en inzet voor met name de
jeugd in Laarbeek. Bij gelegenheid van haar afscheid worden bloemen en een cadeau aan
haar overhandigd.
Mevrouw Van Schaijk dankt de voorzitter en de raad voor de prettige samenwerking.
16. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 maart 2020.
De raad van de gemeente Laarbeek,
de griffier,

de voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen

F.L.J. van der Meijden
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