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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 10 oktober 2017
Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nr.

B&W

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1
1.2

6115

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 3 ok-

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

tober 2017.

concept vastgesteld.

Samenvatting

Vaststellen beleidsplan verhardingenbeheer

RD

Er wordt ingestemd met bijgaand concept raads-

Het College van Burgemeester en

2018.

15/11

voorstel, wat ertoe leidt dat het beleidsplan ver-

Wethouders legt het beleidsplan ver-

Raad

hardingenbeheer 2018 wordt vastgesteld. Daarin

hardingenbeheer 2018 ter vaststelling

7/12

worden de volgende keuzes gemaakt:

voor aan de gemeenteraad. In dit

a. Het wegbeheer in de gemeente Laarbeek

plan wordt vastgelegd dat het wegbe-

wordt ook in de toekomst gebaseerd op de tec h-

heer in de gemeente Laarbeek ook in

nische richtlijnen/basiskwaliteit voor verharding

de toekomst gebaseerd blijft op de

conform CROW-publicatie 147.

technische richtlijnen/ basiskwaliteit

b. Het jaarlijks budget t.b.v. onderhoud wegen

conform CROW-publicatie 147. Het

wordt verhoogd naar een bedrag van €

beschikbare budget wordt verhoogd

1.068.954,-.

om ook in de toekomst aan dit kwali-

c. Daarnaast wordt jaarlijks € 500.000,- beschik-

teitsniveau te kunnen voldoen.

baar gesteld ten behoeve van vervangingsinvesteringen.
d. Bovenstaande bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
e. Het budget t.b.v. onderhoud wegen wordt
jaarlijks verhoogd met een bedrag van €

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

10.000,- ter compensatie van areaaluitbreiding.
f. Aanvullende werkzaamheden komen voor een
bedrag van ten hoogste € 20.000,- per jaar ten
laste van het budget onderhoud wegen.
1.3

6128

Verzoek financiële bijdrage voor opstarten pro-

Ingestemd wordt met een bijdrage van € 6.000,-

Op woensdag 20 september is tijdens

ject 'Breedbandverbindingen in de MRE-regio'.

voor het opstarten van het project.

het Regionaal Platform het initiatief
“Metropoolregio Eindhoven Verbonden” gepresenteerd. In de regio heeft
in de afgelopen jaren met succes een
sterke verglazing van breedbandige
netwerken plaatsgevonden. Dit heeft
ertoe geleid dat we een uitstekende
uitgangspositie hebben verworven.
Voor de toekomst van de regio is het
van belang om deze cruciale infrastructuur verder te versterken.

1.4

6125

Advies over Vliegen met Drones.

RIB

Kennisnemen van regelgeving en Raadsinforma-

Regelgeving rondom het vliegen met

tiebrief versturen.

drones, bevoegd gezag is rijksoverheid.

2.

Niet-bespreekstukken

2.1

5989

Ontwikkeling beleid Sociale Veiligheid.

1. Het college besluit in te stemmen met het

Het Laarbeekse streven om op alle

ontwikkelen van een lokaal beleid Sociale Veilig-

complexe problematiek binnen de drie-

heid en gaat akkoord met;

hoek zorg / handhaving / veiligheid op

• de evaluatie en actualisatie van de huidige in-

een juiste wijze te ageren, behalen wij

frastructuur betreffende overleg-vormen in de

door het ontwikkelen van een beleids-

driehoek zorg / veiligheid / handhaving.

matige visie en het implementeren van
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Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

• de evaluatie en actualisatie van het convenant

het AVE (Aanpak Voorkom Escalatie)

leefbaarheidsnetwerk en de rol van de gemeente

model.

hierin.
2. Het college besluit in te stemmen met de lokale invulling en implementatie van het model
Aanpak ter Voorkoming Escalatie (AVE) en stemt
in met de inhuur van het Bureau HHM ten behoeve van de implementatie.
2.2

6129

Het voornemen tot het instellen van een ge-

Ingestemd wordt met het voornemen tot het in-

Het doel is om een parkeerplaats te re-

handicaptenparkeerplaats op kenteken aan de

stellen van een gehandicaptenparkeerplaats op

serveren dicht bij de ingang van de

Beverstraat in Beek en Donk.

kenteken aan de Beverstraat in Beek en Donk.

Burcht voor de mevrouw die daar komt
wonen en in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart.

2.3

6126

Het voornemen tot het aanleggen van een ze-

Ingestemd wordt met het voornemen tot het

Het doel van de maatregel is het verbe-

brapad op de Koppelstraat in Beek en Donk na-

aanleggen van een zebrapad op de Koppelstraat

teren van de oversteekbaar-

bij het Piet van Thielplein.

in Beek en Donk nabij het Piet van Thielplein.

heid/verkeersveiligheid in de Koppelstraat in Beek en Donk. Na besluitvorming door het college wordt het voornemen bekend gemaakt en 6 weken ter
inzage gelegd voor belanghebbenden.

2.4

6122

Vaststelling bestemmingsplan Schutsstraat 34,

RD

1. Het college stemt in met de inhoud van de

Het bestemmingsplan heeft als ontwerp

Lieshout

15/11

responsnota;

gedurende zes weken ter inzage gele-

Raad

2. en legt het bestemmingsplan Schutsstraat 34,

gen. Er is één zienswijze ingekomen. De

7/12

Lieshout ter vaststelling voor aan de gemeente-

zienswijze geeft aanleiding het be-

raad na tussenkomst van de commissie Ruimt e-

stemmingsplan gewijzigd vast te laten

lijk Domein.

stellen door de gemeenteraad. Na vaststelling wordt het wederom zes weken
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Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

ter inzage gelegd waarbij er de mogelijkheid is om beroep in te stellen bij de
Raad van State.
2.5

6147

Wijziging bestemming locatie Peeldijk 10 te

1. In te stemmen met de aangeleverde ruimtelij-

Verzoeker wil de agrarische bestem-

Beek en Donk.

ke onderbouwing;

ming omgezet hebben naar een be-

2. Met verzoeker de nodige overeenkomsten slui-

drijfsbestemming vanwege zijn aldaar

ten (anterieure-, planschade- en landschapsin-

gevestigd hoveniersbedrijf. Daarnaast

vesteringsovereenkomst);

wil hij een bedrijfswoning oprichten.

3. Na ondertekening overeenkomsten de be-

Hiervoor dient tevens het bestem-

stemmingsplanherziening voor te bereiden en op

mingsvlak te worden vergroot. Voor de-

te starten.

ze ontwikkeling is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. Als voorbereiding hierop is een ruimtelijke onde rbouwing met daarbij een landschapsinpassingsplan ingediend. Daarmee kan
worden ingestemd.

2.6

6113

Beslissing op bezwaar Planschade Brakenstraat

Besloten wordt om, conform het advies van de

Het college handhaaft in de bezwaar-

11 Beek en Donk.

commissie bezwaarschriften en het nader advies

procedure haar besluit van 7 maart

van onafhankelijk adviseur Gloudemans:

2017 om geen plan-schade toe te ken-

1. Het bezwaar ongegrond te verklaren.

nen.

2. Het bestreden besluit in stand te laten
3. Een wettelijk vergoeding van de kosten in de
bezwaarprocedure toe te kennen.
2.8

6142

Herontwikkeling locaties Broekkantsestraat 1en

1. In te stemmen met de aangeleverde ruimtelij-

In het kader van herontwikkeling wordt

5, Beek en Donk.

ke onderbouwing met bijlagen;

de locatie Broekkantsestraat 1 omgezet

2. Met initiatiefnemer de nodige overeenkomsten

naar wonen en het voormalige agrari-

sluiten (anterieure-, planschade- en land-

sche bedrijfsgebouw toegevoegd aan

4 /6

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

schapsinvesteringsovereenkomst);

een te vergroten agrarisch bouwblok

3. Na ondertekening overeenkomsten de be-

van het perceel Broekkantsestraat 5.

stemmingsplanherziening voor te bereiden en op

Met de door de initiatiefnemer overleg-

te starten.

de ruimtelijke onderbouwing kan worden ingestemd.

2.9

6144

Wijziging komgrens Beek en Donk.

RD

Ingestemd wordt om na advies van de commis-

Het doel is om de huidige komgrens be-

15/11

sie Ruimtelijk Domein de raad voor te stellen om

ter te accentueren door de aanleg van

Raad

in te stemmen met de wijziging van de komgrens

een middengeleider. Dit betekent dat de

7/12

Beek en Donk op grond van de Wegenverkeers-

huidige komgrens wordt verplaatst in

wet en de Boswet, zoals is aangegeven op bijge-

westelijke richting.

voegde tekeningnr. 2017028.

Na besluitvorming door de raad zal het
raadsbesluit gedurende 6 weken ter inzage worden
gelegd, zodat belanghebbenden in de
gelegenheid worden gesteld hun bezwaar in te dienen

2.10

6123

Principe-verzoek voor de bouw van twee wo-

Het college verleent geen medewerking aan het

Aan de Janssensstraat in Aarle-Rixtel is

ningen aan de Janssensstraat in Aarle-Rixtel.

principe-verzoek.

een onbebouwd weiland gesitueerd. De
eigenaar heeft de gemeente verzocht
om medewerking te verlenen aan gedeeltelijke bebouwing van het perceel
met twee woningen. Het vigerend bestemmingsplan staat woningbouw ter
plekke niet toe.

5 /6

Nr.

Onderwerp

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.4

Uitnodiging van provincie Noord-Brabant voor 3e confe-

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

Ambtelijke aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

rentie Samen hart voor de zaak - KERN VAN DE ZAAK –
op 7 december 2017.
3.5

Uitnodiging voor de bijeenkomst ‘Brainport in Bedrijf’ op

Wethouders Meulensteen, Buter en Briels gaan.

donderdag 26 oktober 2017 bij Kanters Special Products
BV in Lieshout.
3.7

Verzoek van Biljartvereniging ’t Centrum Beek en Donk

Wethouder Van Zeeland gaat.

voor prijsuitreiking van de Open Laarbeekse Biljartkampioenschappen op zaterdag 4 november tussen 16.00 en
17.00 uur.
3.8

Uitnodiging voor netwerklunch in verband met he t Euro-

Burgemeester Van der Meijden gaat, samen met

pian Rural Parliamant op 19 oktober 2017 om 10.30 uur

wethouders Meulensteen en Buter.

in Venhorst.
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