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1.
Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er hebben zich geen insprekers gemeld.
2.

Vaststelling van de agenda.

De agenda wordt conform vastgesteld.
3.

Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 1 december (sociaal

domein) en 2 december 2020 (Algemene Zaken).
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
De toezeggingenlijst wordt conform vastgesteld.
4.

Ingekomen stukken en mededelingen.

Wethouder Buter schetst kort de stand van zaken met betrekking tot de oplossing van de
problemen die onlangs aan het licht zijn gekomen bij de schulddienstverlening. Met een nieuw
systeem is er nu betere controle. Naar aanleiding van enkele zorgen die worden geuit geeft zij
aan dat de aanpak verder geprofessionaliseerd wordt. Het nieuwe systeem genereert ook
managementinfo en registreert de informatie beter en gestructureerder. De coördinator houdt
bovendien nadrukkelijk de vinger aan de pols.
De burgemeester geeft een korte toelichting op het verloop van de jaarwisseling en de
maatregelen die in voorbereiding daarop zijn genomen. Dit heeft wel de nodige inspanning
gevraagd. De hoogte van de schade (ca 25 % van normaal) valt relatief mee.

Wethouder Briels meldt dat de beloofde enquête naar de wenselijkheid van een blauwe
container uitgevoerd gaat worden via een inlegvel bij de MooiLaarBeekKrant. Verder vindt er
overleg plaats met Wocom over de mogelijkheden van containers bij appartementencomplexen.
De enquête wordt medio februari uitgezet.
Raadsinformatiebrief Plan ‘Ouder worden in Laarbeek’ d.d. 8 december 2020.
De heer Tijssen zou aan het onderdeel wonen in dit plan graag de mogelijkheid van
woningsplitsing toegevoegd zien. Daarmee kan onder andere de eenzaamheid onder ouderen
worden tegengegaan en de woningnood worden teruggedrongen. Hij vraagt of het college
hiertoe bereid is.
Wethouder Slaets geeft aan dat dit meegenomen kan worden in de gesprekken die in februari
worden gevoerd met bewoners. Daarna worden er keuzes gemaakt. Gestreefd wordt naar een
goede uitvoeringspraktijk zonder ingewikkelde procedures. Deze week verschijnt er nog een RIB
over transformatie en woningsplitsing.
Raadsinformatiebrief Stand van zaken Veranderopgave Inburgering d.d. 15 december 2020.
De heer Strijbosch verwijst naar de aanzienlijke taakstelling die Laarbeek wacht en vraagt hoe
het college deze denkt te realiseren.
Wethouder Buter geeft aan dat het college hierover in gesprek is met Wocom. De taakstelling
betreft 18 personen in de 1e helft van 2021.
5.

Voorstel tot vaststelling van de Verordening Schuldhulpverlening.

Vanuit de commissie worden zorgen geuit over de positie van ZZP’ers en over de
behandeltermijn van 8 weken. Ook is men benieuwd hoe en wanneer de regeling wordt
geëvalueerd.
Wethouder Buter merkt op dat het hier gaat om een verordening waarin een aantal verplichte
zaken worden geregeld. Er wordt een werkproces ingericht waarmee mensen zo snel mogelijk
geholpen worden. Daarbij is men soms echter ook afhankelijk van andere partijen.
Ondernemers/zzp’ers komen niet in aanmerking. De gemeente heeft hierin formeel geen rol.
Het college kijkt wel naar andere mogelijkheden om deze groep te helpen. Daarbij wordt
samenwerking gezocht met Senzer die over de nodig kennis beschikken. De regeling zal
uiteraard worden geëvalueerd, alleen is nog niet bekend wanneer.
De commissie adviseert de raad dit agendapunt als hamerstuk te behandelen.
6.

Voorstel tot aanpassing van de Verordening Starterslening.

De heer Van den Berkmortel is blij met deze uitwerking van de motie van zijn partij om de
mogelijkheden voor starters om een woning te kopen te vergroten.
De heer Van der Heijden wijst erop dat ook het schrappen van de overdrachtsbelasting helpt.
De heer Strijbosch maakt zich zorgen over de alsmaar stijgende huizenprijzen.
De heer Van Bree merkt in dit verband op dat de verruimde mogelijkheden mogelijk ook een
stijgend prijseffect tot gevolg hebben. Hij hoopt vooral dat er meer gebouwd kan worden.
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De heer J. Brouwers vraagt zich af waarom de maximum leeftijd voor een starterslening niet
gelijk is getrokken met de maximum leeftijd van 35 jaar voor een vrijstelling van de
overdrachtsbelasting.
Wethouder Buter bevestigt dat de verordening mogelijk een prijsopdrijvend effect heeft maar
vindt dat geen reden om de maatregelen achterwege te laten. Met de gestelde leeftijdsgrens
geeft zij enkel uitvoering aan de opdracht van de raad. Als daar verandering in moet komen is
dat aan de politiek.
De commissie adviseert de raad dit agendapunt als hamerstuk te behandelen.
7. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze Werkprogramma 2021 Metropoolregio
Eindhoven.
De heer Strijbosch spreekt van een korte zienswijze. Het werkprogramma is naar zijn mening
abstract en bevat te weinig concrete actiepunten. De transitie landelijk gebied krijgt wat hem
betreft te weinig aandacht.
De heer Van der Heijden zou graag zien dat er bij het onderdeel mobiliteit meer ingespeeld
wordt op de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van thuis werken. Deze ontwikkeling kan leiden
tot minder extra infrastructuur. Verder vraagt hij aandacht voor een voortvarende aanpak van
de transitie van het landelijk gebied.
De heer Van den Berkmortel kan zich vinden in de zienswijze. Hij maakt zich wel zorgen over de
leefbaarheid in de kleine centra als gevolg van de coronacrisis. De hoeveelheid woningen die de
komende jaren gebouwd moet gaan worden zou hij graag meer gespreid zien. Wellicht dat dit
kan worden opgenomen bij de benoemde thema’s.
De heer J. Brouwers vindt dat de aanpak van de onderdelen mobiliteit en transitie landelijk
gebied nogal stroperig verlopen. Hij zou graag een wat voortvarendere aanpak zien zoals bij de
RES.
De heer Van Bree pleit ervoor om ook verduurzaming mee te nemen in de aandachtspunten.
Wethouder Briels is bereid te bekijken of en zo ja waar hij de zienswijze nog wat kan
aanscherpen en concreter kan maken. De MRE is volgens hem een waardevolle samenwerking.
Wat betreft de opmerking over woningbouw wijst hij erop dat dit onderdeel er bij de
herstructurering van de samenwerking juist is uitgehaald en bij de sub-regio’s is gelegd. Het
werkprogramma is adaptieve agenda die inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn er ook
middelen vrijgemaakt voor een corona herstelfonds. Dat is ook bestemd voor de leefbaarheid in
de kleine centra. De aanpak bij de RES is inderdaad voortvarend maar daarbij gaat het ook om
een hele concrete opgave die op enig moment klaar moet zijn. Dat werkt wel makkelijker.
De commissie adviseert de raad dit agendapunt als bespreekstuk te behandelen.
8.

Voorstel tot het nemen van besluit op bezwaar Wet voorkeursrecht gemeenten.

De commissie adviseert de raad dit agendapunt als hamerstuk te behandelen.
9. Voorstel tot het terugbrengen van het aantal wethouders en het aanpassen
tijdbestedingsnorm.
De commissie adviseert de raad dit agendapunt als hamerstuk te behandelen.
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10. Voorstel tot vaststelling verordening zonnepanelenproject Laarbeek 2020.
De commissie adviseert de raad dit agendapunt als hamerstuk te behandelen.
11.

Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.

De burgemeester wijst op de positieve ontwikkelingen in de afgelopen tijd ten aanzien van de
onderwerpen Gulbergen en het regionaal historische centrum (RHCe). Hij benadrukt dat er door
het bestuur van de MRE in zijn algemeenheid goed en doortastend wordt opgetreden.
12. Rondvraag.
De heer Tijssen verwijst naar de jaarlijkse aanbieding van de begroting van Platoo, waarbij
telkens om een zienswijze van de raad wordt gevraagd, maar waarvoor zo’n kort tijdsbestek
beschikbaar is dat de raad daar niet aan toekomt. Kan dat niet anders.
Wethouder Briels merkt op dat het college dit al herhaalde malen heeft aangekaart bij het
bestuur van Platoo. Zij stellen hun begroting echter vast op basis van de leerlingaantallen die
pas in oktober bekend zijn. Men heeft begrip voor de krappe planning maar zijn daardoor niet in
de gelegenheid om de begroting eerder aan te leveren.
De heer Strijbosch meldt dat de antwoorden die zijn fractie heeft gekregen van GS op de
gestelde vragen over de verkeersveiligheid kruispunt N615 - Deense Hoek zijn gedeeld met de
raads- en commissieleden.
13. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 februari 2021.
De griffier,

De voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen

J.P.H. Gruijters
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