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Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland
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Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering

Besluitenlijst wordt overeenkomstig concept vast-

4 juli 2017

gesteld.

Vaststellen uitgangspunten ten behoeve van

1. Er wordt ingestemd met de volgende uit-

Het College van Burgemeester en Wet-

het herzien van het beleidsplan verhardingen-

gangspunten ten behoeve van het herzien van

houders heeft de uitgangspunten vast-

beheer Laarbeek.

het beleidsplan verhardingenbeheer:

gesteld voor het nieuw op te stellen be-

A. Het verhardingenbeheer wordt uitgevoerd op

leidsplan verhardingenbeheer. Er is een

het basisniveau volgens de

raming gemaakt van de

wegbeheermethodiek van het CROW.

onderhoudskosten op basis van deze

B. Het jaarlijks budget t.b.v. onderhoud wegen
wordt verhoogd naar € 1.068.954,-.
C. Dit budget wordt jaarlijks verhoogd met een
bedrag van € 10.000,- als gevolg van
areaaluitbreiding.
D. Jaarlijks wordt € 500.000,- beschikbaar
gesteld ten behoeve van
vervangingsinvesteringen.
E. Aanvullende werkzaamheden komen voor een
bedrag van ten hoogste € 20.000,- per jaar
ten laste van het vermelde budget onderhoud
wegen.
2. Deze uitgangspunten worden nader uitgewerkt

uitgangspunten.
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in een beleidsplan verhardingenbeheer.
1.3

5974

Vooraankondiging overkapping Leekbusweg 3
BD

1. De overtreder wordt een vooraankondiging

Op het perceel Leekbusweg 3 in Beek

last onder dwangsom gestuurd vanwege het

en Donk is een overkapping geplaatst

plaatsen van een overkapping aan de

zonder omgevingsvergunning. De over-

Leekbusweg 3 in Beek en Donk.

kapping is niet legaliseerbaar. Verzocht

2. Overtreder wordt hiervan schriftelijk op de

wordt de overkapping te verwijderen.

hoogte gesteld.
1.5

5949

Invulling en uitvoering Participatieteam

Besloten is:

In Laarbeek is een aantal participatie-

1. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze

coaches werkzaam die mensen, die een

van het Participatieteam.

bijstandsuitkering ontvangen, begelei-

2. Een medewerker van Vierbinden aan te stellen

den naar regulier werk of, indien dit

en toe te voegen aan het Participatieteam.

(vooralsnog) niet mogelijk is, naar

3. In 2017 een bedrag van € 20.800,- wat be-

maatschappelijke deelname. Om het

kostigd wordt uit het lokale participatiebudget

participatienetwerk optimaal te laten

en in 2018 een bedrag van 83.590,00 euro be-

functioneren is een coördinator c.q.

schikbaar te stellen en te bekostigen uit het on-

meewerkend voorman nodig die voor

derdeel Begeleiding naar werk

hen het lokale aanbod in beeld brengt,

4. Eind 2018 een evaluatie houden om de resul-

verbindingen legt, etc..

taten van werkwijze te bezien.
5. Afhankelijk van deze evaluatie in 2018, kan
vanaf 2019 tot en met 2021 een bedrag van €
83.590,- beschikbaar worden gesteld;
6. Het bedrag in 2018 tot en met 2021 te bekostigen uit het onderdeel ‘Begeleiding mensen naar
werk’ (Programma 5) en in 2021 het resterende
bedrag van € 3.590,- te bekostigen uit het lokale
participatiebudget;
7. In 2021 wordt bezien of voor de periode na
2021 structurele middelen nodig zijn voor de
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verdere doorontwikkeling van het Participatieteam.
1.7

5997

Subsidieaanvraag Read to Grow

1. Ingestemd wordt met het verlenen van een

Read to Grow is een stichting die boe-

eenmalige subsidie van € 2.050,- t.b.v.

ken verzamelt voor mensen in ontwik-

mondiale bewustwording op basis van het

kelingsgebieden, zodat zij zich kunnen

subsidieprogramma maatschappelijk domein

ontwikkelen. In Laarbeek hebben zij

2016-2019;

een Booktique / meetingpoint geopend

2. het subsidiebedrag direct vast te stellen en

van waaruit zij zorgen voor mondiale

geen verantwoording over de uitgaven te

bewustwording. Hiervoor hebben zij een

vragen;

incidentele subsidie aangevraagd van €

3. in te stemmen met bijgesloten beschikking.

2.050,-. Omdat de activiteiten van
Stichting Read to Grow passen bij de
beleidsdoelstellingen van de gemeente
Laarbeek en aansluiting vinden bij het
subsidieprogramma maatschappelijk
domein 2016 - 2019 heeft de gemeente
besloten de gevraagde subsidie toe te
kennen.

2.

Niet-bespreekstukken

2.2

5978

Vooraankondiging tuinhuis Leekbusweg 5 BD

1. De overtreder wordt een vooraankondiging

Op het perceel Leekbusweg 5 in Beek

last onder dwangsom gestuurd vanwege het

en Donk is een tuinhuis geplaatst in af-

plaatsen van een tuinhuis in afwijking van de

wijking van de verleende vergunning.

verleende vergunning aan de Leekbusweg 5 in

Verzocht wordt het tuinhuis te verplaat-

Beek en Donk.

sen in overeenstemming met de ver-

2. Overtreder wordt hiervan schriftelijk op de

gunning of te verwijderen.

hoogte gesteld.
2.4

5993

Behandeling ingekomen zienswijze en agendering vaststelling voor de gemeenteraad

* Het college stemt in met de inhoud van de
responsnota;
* stelt de gemeenteraad voor de ingebrachte

Het ontwerp-bestemmingsplan De
Beekse Akkers 1e herziening heeft met
ingang van vrijdag 19 mei 2017 tot en
3/4
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met vrijdag 30 juni 2017 ter inzage gelegen. Er is in deze periode één ziens-

herziening ter vaststelling voor aan de

wijze ontvangen. Het betreft een aan-

gemeenteraad na tussen komst van de

wonende van het projectgebied, zes pa-

commissie Ruimtelijk Domein.

tiowoningen op het wooneiland in de
bergingsvijver van woonwijk De Beekse
Akkers. De grieven van deze reclamant
hebben met name betrekking op de gekozen parkeeroplossing en de resterende waterberging binnen de wijk. Het
college zal de gemeenteraad voorstellen
om de zienswijze ongegrond te verklaren en het bestemmingsplan vast te
stellen. Aan het wooneiland zullen de
bestemmingen wonen, verkeer en groen
worden toegekend.

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.2

Uitnodiging afscheid Ruud Severijns, gemeente Oirschot,

Burgemeester Van der Meijden gaat.

29 september 2017
3.3

Verzoek voor opening kermis Aarle-Rixtel op 23 septem-

Wethouder Buter gaat.

ber 2017
3.4

Save the date - Congres Handhaving en Naleving 31 ok-

Voorlopig v.k.a.

tober 2017
3.5

Uitnodiging Mijl van Mares zaterdag 29 juli 2017

Burgemeester Van der Meijden fietst mee.
Wethouder Van Zeeland gaat kijken.
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