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BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 14 augustus 2018
Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen, Slaets en Van der Zanden.

Nr.

B&W

Onderwerp

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

collegevergadering van 7 augustus

met het concept vastgesteld.

Toelichting op het besluit

2018
1.3

10388

O

Opstellen gemeentelijk

Cie RD: 12

1. Er wordt kennis genomen van de

Het college legt de discussienotitie

rioleringsplan GRP 2019-2023;

september

discussienotitie ‘Beleidskeuzes en

‘Beleidskeuzes en beleidsoverzicht voor

Beleidskeuzes en beleidsoverzicht

beleidsoverzicht voor GRP 2019-2023’.

GRP 2019-2023’ voor aan de commissie

t.b.v. GRP 2019-2023

2. De discussienota wordt opiniërend

Ruimtelijk Domein. De door de commissie

voorgelegd aan de commissie Ruimtelijk

te maken keuzen, worden verwerkt in het

Domein van 12 september.

nieuwe gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

3. De in deze commissie gemaakte keuzes
worden verwerkt in het definitieve GRP en
bijbehorend kostendekkingsplan, waarna
GRP en bijbehorend kostendekkingsplan de
reguliere procedure doorlopen om te komen
tot vaststelling door de gemeenteraad.
1.4
O

10966

Rapport Metropoolregio Eindhoven

Besloten wordt om de rapportage:

Om de drie jaar wordt er vanuit de MRE

'Woningmarktonderzoek Zuidoost-

1. Te gebruiken als verdere input voor de

een woningmarktonderzoek Zuidoost-

Brabant 2017'.

uitwerking van ons woonbeleid.

Brabant gedaan. Het laatste onderzoek
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2. Ter informatie voor te leggen aan de

heeft in het najaar van 2017

commissie Ruimtelijk Domein.

plaatsgevonden en ook Laarbeek heeft
hier aan deelgenomen. In totaal zijn
2.225 huishoudens in Laarbeek
aangeschreven om deel te nemen aan de
enquête.
De uitkomsten van het onderzoek zijn
gepubliceerd in:
-

De woonconsument in een

aantrekkende woningmarkt (conclusie uit
het woningmarktonderzoek ZuidoostBrabant 2017)
-

Achtergrondrapportage

-

Conclusies per regio en per

deelnemende gemeente.
De rapportage zal als input worden
gebruikt voor de verdere uitwerking van
het woonbeleid van de gemeente.
1.5

11074

Ongevallencijfers 2014 - 2017

O

RIB

1. De BLIQ Verkeersveiligheidsrapportage

In de bijgevoegde BLIQ

2014-2017 voor kennisgeving aannemen.

Verkeersveiligheidsrapportage 2014-2017

2. De BLIQ Verkeersveiligheidsrapportage

wordt ingegaan op de ontwikkeling van

2014-2017 ter kennisname te brengen aan

de verkeersveiligheid in de gemeente

de commissie Ruimtelijk Domein en de

Laarbeek.

gemeenteraad met de bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
1.6
O

10821

Financiële afwikkeling beëindiging

Instemmen met het betalen van een bijdrage

Eind 2017 heeft de gemeente Laarbeek

Rijk van Dommel en Aa

van € 7.500,- aan het Rijk van Dommel en

besloten haar samenwerking met het Rijk

Aa als afwikkelingskosten voor het

van Dommel en Aa op te zeggen.

samenwerkingsverband. Dit is de helft van

Het college stemt in met het betalen van
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de jaarlijkse bijdrage over 2017.

de helft van de jaarlijkse bijdrage over
2017 als afwikkelingskosten.

1.9

11068

O

Verzoek afwijking van de

Besloten is om met toepassing van artikel 23

- Besloten is om met toepassing van

verordening

van de verordening Leerlingenvervoer

artikel 23 van de verordening

gemeente Laarbeek 2014, leerlingenvervoer

leerlingenvervoer gemeente Laarbeek,

toe te kennen

leerlingenvervoer toe te kennen.
- In te stemmen met de bijgesloten
beschikking.

1.10

11150

O

Aanleg waterberging

Cie RD: 12

1. Ingestemd wordt met de bijgevoegde

Het bestemmingsplan ‘De Beekse Akkers

woningbouwplan De Beekse

september

inkoopstrategie.

2017’ is inmiddels onherroepelijk. In het

Akkers.

Raad: 11

2. Het afdelingshoofd omgevingsbeheer

plangebied dient 600 m³ waterberging te

oktober

wordt gemandateerd om de verdere inkoop

worden aangelegd.

procedure en de gunning af te wikkelen.
3. Na tussenkomst van de commissie
Ruimtelijk Domein, wordt de raad voorgestel
om een krediet beschikbaar te stellen voor
de aanleg van een bergingsvijver in het plan
De Beekse Akkers.
1.12
O

11311

Herzieningsbesluit

RIB

1. Het

college

besluit
op

het

om

als

Het College handelt conform de Wet

verbod

op

Versnelling Energietransitie waardoor er

Gebiedsaanwijzing Aardgasvrije

uitzondering

Nieuwbouw

aardgas zoals vastgelegd in de Wet

een verbod op aardgas in nieuwbouw

Versnelling

ontstaat en stelt een gebiedsaanwijzing

Energietransitie

voor

vijf aangewezen deelgebieden in

gasaansluitplicht vast voor vijf

nieuwbouwwijken

(zie

deelgebieden in nieuwbouwwijken.

mogelijk

maken

te

bijlage)
dat

Hiermee wordt het voor enkele verspreide

aardgasaansluitingen nog worden

percelen in de aanwijsgebieden mogelijk

vergund, conform de Ministeriële

om wel een gasaansluiting te realiseren,

Regeling

mits de omgevingsvergunning voor 1-1-

Gebiedsaanwijzing

Gasaansluitplicht.

Het

heeft

de

2019 wordt aangevraagd.
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voorkeur van het college om ook in
die gebieden gasloos te bouwen en
bouwers

zullen

daarop

gewezen

worden.
2. Het

college

stelt

bijgevoegde

Raadsinformatiebrief vast en legt
deze ter kennisgeving voor aan de
raad.
3. Het op 3 juli 2018 genomen besluit
over

een

gebiedsaanwijzing

gasaansluitplicht vervalt hiermee

2.

Niet-bespreekstukken

2.1

9224

Verrekening neveninkomsten 2017

O

Het College stelt vast dat op basis van de

Op basis van de adviezen van het

opgave van de neveninkomsten, er over

ministerie van BZK moet worden besloten

2017 geen neveninkomsten zijn van het

of de neveninkomsten van politieke

college van B&W die voor verrekening in

ambtsdragers al dan niet verrekend

aanmerking komen.

moeten worden met de bezoldiging.
Het College stelt vast dat op basis van de
opgave van de neveninkomsten, er over
2017 geen neveninkomsten zijn van het
college van B&W die voor verrekening in
aanmerking komen.

2.2
O

10525

Beslissing op bezwaar

Besloten wordt om het bezwaar ongegrond

Er is bezwaar ingediend tegen de

omgevingsvergunning Oranjelaan

te verklaren.

uitbreiding van het uitvaartcentrum aan

Beek en Donk

de Oranjelaan in Beek en Donk.
Het college heeft besloten het bezwaar
ongegrond te verklaren.
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De omgevingsvergunning blijft hierdoor in
stand.
2.3

10721

O

Toezichtsoordeel Provincie op

Besloten wordt de mededeling voor

Van de toezichthouder van de Provincie

huisvesting vergunninghouders 1e

kennisgeving aan te nemen.

op de uitvoering van de taakstelling

halfjaar 2018

huisvesting vergunninghouders is een
positief oordeel ontvangen over de
taakrealisatie 1e helft 2018.
De taakstelling 1e helft 2018 was 17
personen, terwijl we door middel van
inspanning van met name WoCom en
Vluchtelingenwerk Laarbeek in die periode
19 personen hebben gehuisvest.

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Vooraankondiging Inspiratiebijeenkomst

O

Risicorelevante bedrijven en

Voor kennisgeving aannemen.

cultuurverandering, 19 september 2018,
13.00 – 17.00 uur, Provinciehuis ’sHertogenbosch
3.2

Save the date - maandag 19 november -

O

Publieke gezondheid als organisme – van

Wethouders Briels en Slaets gaan.

16.30 tot 21.15 uur
3.3

Uitnodiging regionale bijeenkomsten

O

Duurzame Ontwikkeling op 13 september

Voor kennisgeving aannemen.

2018 in Eindhoven van 15.00 tot 17.00
uur.
3.4

Uitnodiging Bestuurlijke bijeenkomst

O

Waterschapswegen woensdag 19
september 2018 van 16.30 tot 19.00 uur

Voor kennisgeving aannemen.
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te Rotterdam
3.5

Uitnodiging bestuurlijke bijeenkomst

O

Noord-Brabant Regionale

Wethouder Meulensteen gaat.

Energiestrategieën donderdag 13
september 2018 van 15.30 tot 18.30 uur
te Vught
3.6

Uitnodiging programma Aan de Slag met

O

de Omgevingswet maandag 10 september

Wethouder Briels en secretaris gaan.

2018 van 13.30 tot 17.00 uur te Den Haag
3.7

Uitnodiging netwerkdag Noord-Brabantse

O

Waterschapsbond 30 augustus 2018 van

Wethouder Van der Zanden gaat.

12.00 tot 17.00 uur in Someren
3.8

Uitnodiging oktoberfest Aarle-Rixtel vrijdag

De burgemeester verricht de opening om

O

5 oktober 2018 vanaf 20.00 uur

20.00 uur. Wethouders Briels en Buter gaan
misschien.

