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Nr.

B&W

1.1

Onderwerp

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering 6 ju-

Beslissing

Toelichting

Besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

ni 2017
1.2

5958

Conceptagenda bestuurlijk overleg met Wo-

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande

Com d.d. 22 juni 2017.

conceptagenda en WoCom hierover te informeren.

1.3

5959

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Her-

Het bestemmingsplan gewijzigd vast te laten

ziening Komplannen Laarbeek 2017

stellen m.b.t. de omschrijving van de bestemming ‘bedrijf’ een en ander conform bijgaand
conceptraadsbesluit.

1.4

5942

Voor het bestuurlijk overleg met
woningcorporatie WoCom is een
conceptagende opgesteld.
In de raadsvergadering van 1 juni
2017 was de vaststelling van het
bestemmingsplan aan de orde.
Daarbij is opgemerkt dat de
omschrijving m.b.t. de
bedrijfsbestemming zou kunnen
leiden tot bedrijven in de categorie
3 en hoger hetgeen ongewenst is.
Voorgesteld wordt de omschrijving
in die zin aan te passen dat er
geen sprake kan zijn van
bedrijven/bedrijfsactiviteiten hoger
dan categorie 2.

Aanvraag subsidie stichting groene hart van

Een subsidie van € 35.000,- wordt beschikbaar

Zorg om het Dorp en Parochiebe-

Mariahout

gesteld.

stuur hebben een stichting opgericht
om van het Processiepark, de Lourdesgrot en het Openluchttheater

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting

Mariahout een moderne plek te maken van religieuze en culturele ontmoeting waardoor een veel toegankelijker dorpspark ontstaat met
meer gerbruiksmogelijkheden.De

stichting wil de parochietuin
renoveren en ombouwen tot
dorpspark. Wij stellen daarvoor €
35.000,- beschikbaar.
1.5

5623

Aanwijsbesluit alleenrecht onderhoud openbare ruimte

Besloten wordt:
1. Senzer voor de periode van 1 januari

De overeenkomst met Senzer liep

2017 tot en met 31 december 2020 aan

per 31 december 2016 af. Vandaar

te wijzen als de uitvoerende sociale

dat een nieuwe aanbestedingspro-

werkvoorziening als bedoeld in artikel 4

cedure wordt gestart ten behoeve

van de “Verordening alleenrecht onder-

van het onderhouden van de open-

houd openbare ruimte Laarbeek”;

bare ruimte in de gemeente Laar-

2. Het onderhoud van het openbaar groen

beek. Omdat onderhoudswerkzaam-

voor de jaren 2017 t/m 2020 te gunnen

heden zich uitstekend laten lenen

aan Senzer voor een bedrag van €

voor het inzetten van mensen met

385.540,-(excl. BTW) per jaar;

een afstand tot de arbeidsmarkt, is

3. Structureel € 60.000,- extra voor het

onderzocht op welke wijze dit het

onderhoud openbaar groen te reserveren

beste gerealiseerd kan worden. Alle

en dit via de Kadernota 2018 aan de

voor- en nadelen afwegende, is bij

raad voorleggen;

eerder besluit besloten om alleen-

4. In te stemmen met het bijgaand contract
van Senzer, bijlage 2;

recht te vestigen aan een SW-bedrijf
en de opdracht te gunnen aan een
SW-bedrijf, in deze Senzer te Hel-
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting

mond. Om dit mogelijk te maken
heeft de gemeenteraad op 8 december 2016 de Verordening alleenrecht
onderhoud openbare ruimte Laarbeek vastgesteld. Het is nu aan het
college om een aanwijzingsbesluit in
deze te nemen.
Gevraagd wordt aan het college om
Senzer aan te wijzen als uitvoerende
partij voor het onderhouden van de
openbare ruimte, naar aanleiding
van het gevestigde Alleenrecht.
1.6

5941

Meicirculaire 2017 gemeentefonds.

De raad wordt middels bijgaande

Deze circulaire leidt tot positieve

raadsinformatiebrief voorgesteld om de

bijstellingen van het jaar 2017 en

budgettaire effecten van de meicirculaire 2017

het financieel meerjarenperspectief

te betrekken en te verwerken zoals reeds

2018-2021. Deze budgettaire

opgenomen in de Kadernota 2018.

effecten zijn reeds als bijstellingen

De Kadernota 2018 wordt met bijbehorend

De kadernota vormt een belangrijk
kaderstellend document in de
planning en controlcyclus. Het
hoofddoel hiervan is het zichtbaar
maken van de samenhang tussen
beleid en financiën. Op basis
daarvan worden de beleidskaders
vastgesteld voor de komende

verwerkt in de Kadernota 2018.
1.7

5953

Kadernota 2018 gemeente Laarbeek.

raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting

jaren, hetgeen vervolgens wordt
uitgewerkt in de op te stellen
begroting 2018. De behandeling
van de Kadernota wordt tevens
gebruikt als moment voor het
houden van de algemene
beschouwingen door de
gemeenteraad.
2.1

5910

Rekenkameronderzoek inzake het inhuren van
handhavers in Gemert-Bakel en Laarbeek.

1. Kennis is genomen van de bevindingen van

Door de rekenkamercommissie Ge-

het Rekenkameronderzoek ‘Inhuur van

mert-Bakel en Laarbeek is onderzoek

handhavers in Gemert-Bakel en Laarbeek’.

gedaan naar de 'Inhuur van handha-

2. Bij het opstellen van het nieuwe

vers in Gemert-Bakel en Laarbeek'.

handhavingsbeleidsplan in 2018 wordt

Het college heeft kennis genomen van

rekening gehouden met de bevindingen van

de bevindingen en zal deze betrekken

de commissie en een nadere specificatie en/of

bij het nieuw op te stellen handha-

koppeling met prestatiedoelstellingen gemaakt

vingsbeleid in 2018.

en vanuit de prestatiedoelstellingen wordt een
relatie gelegd met de benodigde input.
3. De raad meer te betrekken bij de handhaving
door agendering van handhavingsnota,
handhavingsprogramma en –verslag indien dit
aan de orde is en aan de hand van een
thematische raadsvergadering.
4. Vooralsnog prioriteit geven aan de invulling
van de Laarbeekse BOA-capaciteit alvorens
een verkenning uit te voeren naar een
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting

regionale BOA-pool.
2.2

5951

Ruimtelijke onderbouwing inzake uitbreiding
glastuinbouwbedrijf Pater Eustachiuslaan
17/19, Aarle-Rixtel.

1. In te stemmen met de aangeleverde
ruimtelijke onderbouwing met bijlagen;
2. Met verzoeker de nodige overeenkomsten
sluiten (anterieure-, planschade- en
landschapsinvesteringsovereenkomst);
3. Na ondertekening overeenkomsten de
bestemmingsplanherziening voor te bereiden
en op te starten.

2.3

5945

Vaststelling bestemmingsplan Opstal 6-9, Aar-

De gemeenteraad wordt voorgesteld –na tussen-

le-Rixtel

komst van de commissie Ruimtelijk Domein- het
bestemmingsplan vast te stellen conform bijgevoegd conceptraadsvoorstel en –besluit.

2.4

5966

Verzoeker wil het
glastuinbouwbedrijf aan de Pater
Eustachiuslaan 17-19 uitbreiden.
Vanuit economisch oogpunt gezien
is er reden om aan die uitbreiding
medewerking te verlenen. Het
bestemmingsplan ter plaatse dient
daarvoor te worden herzien. Als
start hiervan heeft verzoeker op ons
verzoek een ruimtelijke
onderbouwing met bijlagen
ingediend. Daarmee kan worden
ingestemd.
Het bestemmingsplan heeft als
ontwerp gedurende zes weken ter
inzage gelegen. Er zijn geen
zienswijzen ingekomen. Het plan
kan thans worden vastgesteld door
de gemeenteraad. Na vaststelling
wordt het wederom zes weken ter
inzage gelegd waarbij er de
mogelijkheid is om beroep in te
stellen bij de Raad van State.

Verantwoording en subsidieaanvraag Super So-

Besloten wordt:

De pilot Super Sociaal bus loopt ruim

ciaal bus

1. Kennis te nemen van de eerste resultaten van

een half jaar en het is tijd om te eva-

de Super Sociaal bus;

lueren. Al veel mensen vanuit de mi-
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

2. Vooruitlopend op de Kadernota 2018

Toelichting

nima hebben hun weg gevonden naar

structureel € 21.000,- aan te vragen om de

de Super Sociaal bus en volgens ver-

Super Sociaal bus voort te zetten en deze te

wachting zal dit aantal de komende

dekken uit de genoemde stelposten en dit te

jaren stijgen. Naast het met korting

verwerken via de tussenrapportage.

boodschappen doen heeft de bus een
functie in de vorm van het verbeteren
van de zelfredzaamheid. Kortom: een
goed lokaal initiatief dat aansluit bij
de behoefte wat vraagt om financiële
middelen.

3.5

Uitnodiging College van B&W en Afdeling Sociale Za-

Vka

ken voor Symposium BuitenEnZo op 7 juli 2017
3.6

Uitnodiging Splash!! Botenparade 25 juni 2017

Burgemeester Van der Meijden, wethouders Buter,
Briels en Van Zeeland gaan.

3.7

Bestuurdersconferentie Tegenkracht 28 juni 2017

Vka

3.8

Uitnodiging Zeskamp KPJ Beek en Donk 17-18 juni

Wethouder Briels gaat.

2017
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