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Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 3

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

april 2018.

concept vastgesteld.

Exploitatieovereenkomst de Dreef 2018 ev.

Er wordt ingestemd met:

In dit advies liggen overeenkomsten

1 Het ondertekenen van de exploitatieovereen-

met de Dreef en de Klumper inzake

komst van De Dreef.

huur en exploitatie van de accommo-

2 Het ondertekenen van de gewijzigde huur en

daties ter besluitvorming voor.

exploitatieovereenkomsten van de Klumper.
1.7

6449

Inzetten stelpost voor toerisme en recreatie.

Besluiten de stelpost voor toerisme en recreatie

Het college besluit het jaarlijkse bud-

structureel in te zetten voor lopende zaken.

get van de stelpost voor toerisme en
recreatie structureel in te zetten voor
lopende zaken.

1.8

6439

Juni Watermaand 2018.

Besloten wordt verscheidene activiteiten ten be-

Laarbeek ondersteunt verscheidene

hoeve van de Juni Watermaand (incl fotocollectie

activiteiten ten behoeve van de Juni

in de brandgangen Piet van Thielplein) te onder-

Watermaand. De subsidiebedragen

steunen. De subsidiebedragen worden per direct

hiervoor zijn vastgesteld door het col-

vastgesteld.

lege van B&W. Daarnaast wordt de
nodige merchandise voorzien.

1.9

6441

Interventies door Studio Klus (Dragons' Den).

1. Het college stemt in met de realisatie van de

Studio Klus is gekozen als een van de

interventies in de openbare ruimte, die vanuit de

winnaars van de Dragons’ Den wed-

ambtelijke organisatie ‘groen’ licht hebben.

strijd in 2017. Zij stelden voor om
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2. Het college neemt een besluit over de realisa-

duurzame tips & tricks onder de aan-

tie van de interventies in de openbare ruimte die

dacht te brengen bij de Laarbeekse

vanuit de ambtelijke organisatie ‘oranje’ licht

bevolking, door het doen van kleine

hebben, nadat deze verder zijn uitgewerkt.

interventies in de openbare ruimte.
Studio Klus heeft op basis van bezoeken aan Laarbeek het ontwerp van de
interventies uitgewerkt en zal de
plaatsing van de interventies begeleiden. In het ontwerp zijn 10 interventies gepresenteerd. Geadviseerd
wordt om nu al 7 interventies uit te
gaan voeren waarover de ambtelijke
organisatie positief is, en de overige 3
intereventies mogelijk (na verdere
uitwerking /aanpassing) in een
tweede fase te realiseren.

1.10

6456

Verzoeken vermindering leges.

Besloten wordt om de verzoeken af te wijzen en

Verzocht is om vermindering en

de legesaanslagen te handhaven conform de le-

teruggaaf van de in rekening

gesverordening.

gebrachte leges voor de aanvragen
van omgevingsvergunningen. Er
wordt niet voldaan aan de
voorwaarden uit de legesverordening
om voor teruggaaf in aanmerking te
komen. Verder zijn er geen
mogelijkheden om hiervoor in
aanmerking te komen.
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Subsidieprogramma 2016 - 2019 - Aanvragen

Het college heeft kennisgenomen van de inge-

In totaal is er voor € 7.207,- aan

10% extra subsidie voor maatschappelijke inzet

diende en toegekende aanvragen 10% extra

extra subsidie toegekend en

2018.

subsidie voor maatschappelijke inzet 2018.

vastgesteld.
Een aanvraag is geweigerd, dit omdat
enkel organisaties die op basis van
jeugdleden worden gesubsidieerd in
aanmerking komen voor deze
aanvullende subsidie.

3.4

Uitnodiging van Runningteam Laarbeek voor sponsordiner

Wethouder Briels gaat.

Roparun op 14 april 2018 om 18.30 uur in Bavaria Brouwerij Café Lieshout.
3.5

Uitnodiging van Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-

V.k.a.

Brabant voor Open Dag op 20 april 2018 van 13 .00 tot
17.00 uur in nieuwe locatie aan Pastoriestraat 147 in
Eindhoven.
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