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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 13 maart 2018

Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland
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Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 6

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

maart 2018.

concept vastgesteld.

Sloop Ptr. de Leeuwstraat 1 Beek en Donk.

1. Ingestemd wordt met de inkoopstrategie.

In december 2017 is het pand Ptr. De

2. Het werk wordt gegund aan Van Kaathoven

Leeuwstraat 1/1a te Beek en Donk

Grond- en Sloopwerken B.V.

aangekocht.
Dit pand dient gesloopt te worden
voordat het als het bouwperceel in
markt wordt gezet.

2.2

6412

Inschrijvingen pacht 2018.

De pacht voor 2018 te gunnen aan de hoogste

Van 19 februari 2018 t/m 5 maart

inschrijvers zoals vermeld op bijgevoegd proces-

2018 liep de inschrijfperiode voor de

verbaal.

geliberaliseerde pacht van drie landbouwpercelen. De inschrijvingen zijn
inmiddels geopend en de biedingen
zijn in kaart gebracht. De gunning
kan nu plaatsvinden.

2.5

6397

Bijdrage kosten projectbureau glasvezel NO-ZO

Ingestemd wordt met een bijdrage van € 2.750,-

In de periode februari 2015 - maart

Brabant.

voor bureau BreedbandNu voor het opstarten

2016 hebben de regio’s Zuidoost-

van het glasvezelproject en deze kosten ten laste

Brabant en Noordoost-Brabant samen

te brengen van de leges die MABIB de gemeente

een onderzoek uitgevoerd naar de
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betaalt.

aanleg van glasvezel in het buitengebied. Nu het projectbureau is gestopt
is afgesproken om de gemaakte kosten te verdelen over de betrokken
gemeenten.

2.6

6379

Subsidieverzoek Fietste Mee tocht.

Besloten is:

Stichting Goede Doelen Laarbeek

1. om een subsidie ter hoogte van € 500,- be-

organiseert op 21 mei 2018 de
jaarlijkse Fietste Mee tocht waarvan
de opbrengsten ten goede komen
aan goede doelen. Het college
draagt deze activiteit, dat past in de
doelstellingen van het
subsidieprogramma, een warm hart
toe en stelt daarom een bedrag van
€ 500,- als subsidie beschikbaar.

schikbaar te stellen voor de organisatie van de
Fietste Mee tocht voor de duur van het huidige
subsidieprogramma en daarna beoordelen of de
subsidie structureel opgenomen kan worden in
het nieuwe subsidieprogramma.
2. het subsidiebedrag direct vast te stellen,
waarbij geen verantwoording over de uitgaven
behoeft te worden afgelegd door de aanvrager;
3. in te stemmen met de bijgesloten beschikking.
2.7

6393

Advies van de Adviesraad Sociaal Domein be-

Het college van burgermeester en wethouders

treffende het beleidsplan Sociaal Domein.

besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein betreffende het beleidsplan Sociaal Domein.
2. Om in te stemmen met bijgaande brief als reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal
Domein ten aanzien van het beleidsplan Sociaal
Domein.

3.3

VNG Jaarcongres op 26 en 27 juni 2018 in Maastricht.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft
het afgelopen half jaar in haar
vergaderingen thema’s uit de
Toekomstvisie 2030 besproken en
bediscussieerd. Dit met als doel om
input te leveren voor het
Beleidsplan Sociaal Domein 20192021 dat dit jaar ontwikkeld wordt.
Het advies is bijgevoegd als bijlage.

College wil graag alvast aanmelden.
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