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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 15 mei 2018
Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

Toelichting op besluit

1.1

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming
met het concept vastgesteld.

1.2

collegevergadering 8 mei 2018.
Bevestiging deelname aan de pilot

Er wordt kennisgenomen van de bevestiging

De onderwijsinspectie heeft gevraagd of

toezicht herijking VVE en

van deelname aan de pilot herijking toezicht

de gemeente Laarbeek bereid was om

vve en kinderopvang door de

deel te nemen aan een pilot waarbij

onderwijsinspectie.

bekeken wordt in hoeverre de partners

5795

Kinderopvang van de
onderwijsinspectie.

in de gemeente Laarbeek op het gebied
van vve en kinderopvang samenwerken
en sturen op kwaliteit. Vanwege het
leereffect en de constatering dat de
inspectie op voorhand enkele risico’s
constateert die sowieso voor vve tot een
nader onderzoek zouden leiden is
ingestemd met de deelname aan de
pilot.
1.3

6108

Jaarverslag commissie
bezwaarschriften 2017.

RIB

1. Het jaarverslag 2017 van de commissie

Jaarlijks brengt de commissie

bezwaarschriften Laarbeek - Gemert-Bakel

bezwaarschriften een jaarverslag uit. Het

wordt voor kennisgeving aangenomen;

jaarverslag ziet toe op de door de

2. Het jaarverslag wordt ter kennis

commissie behandelde bezwaarschriften

gebracht aan de gemeenteraad via een

van 1 januari 2017 tot en met 31

raadsinformatiebrief;

december 2017. Met het jaarverslag geeft
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de commissie inzicht in het aantal
behandelde bezwaarschriften, de uitkomst
en welke onderwerpen het betreft. De
bezwaarprocedure biedt niet alleen
waarborgen voor een zorgvuldige
afhandeling van bezwaren, maar biedt
daarnaast ook handreikingen om de
dienstverlening, regelgeving of beleid van
de gemeente te optimaliseren.
1.4

6214

Subsidie huishoudelijke

Het college van Burgemeester en

In 2013/2014 heeft de gemeente voor

ondersteuning en begeleiding

Wethouders besluit om:

het eerst een subsidie verleend aan het

Missieklooster Heilig Bloed.

• met toepassing van de hardheidsclausule

klooster voor de inzet van hulp bij het

uit de Algemene Subsidieverordening

huishouden. Reeds toen is

gemeente Laarbeek een maximum totaal

geconstateerd dat het erg

subsidie te verlenen van € 21.932,58 over

arbeidsintensief is om alle zusters

het jaar 2018 aan het Missieklooster Heilig

individueel te indiceren en over elke

bloed voor de maatwerkvoorzieningen

zuster een afzonderlijk besluit te

huishoudelijke ondersteuning, primaire

nemen: zowel voor (destijds) Peel

levensbehoeften en begeleiding individueel

6.1/gemeente Laarbeek als voor het

& groep.

klooster. De ondersteuningsbehoeften

• de volgende subsidiegrondslagen vast te

van de zusters is in de loop van de

stellen:

jaren toegenomen. Momenteel hebben

- het aantal zusters dat in de

14 zusters een vraag naar

gemeenschap verblijft en door

huishoudelijke ondersteuning, 4 zusters

ouderdomsgerelateerde

een vraag naar een maaltijdvoorziening

beperkingen en overige

en 11 zusters een vraag naar

beperkingen niet in staat is om de

begeleiding individueel en/of groep.

zware huishoudelijke taken uit te

De bijzondere leefomstandigheden

voeren en hun aandeel in de

vragen naar een bijzondere
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gebruikelijke zorg te leveren, én

maatwerkgerichte aanpak. Daarnaast is

niet onder de wettelijke kaders van

het huidige indiceringssysteem (HO /

de Wet Langdurige zorg (WLz) valt.

primaire levensbehoeften / begeleiding)

- het aantal zusters dat in de
gemeenschap verblijft en door

vrijwel niet toe te passen op de
leefsituatie in het Missieklooster.

ouderdomsgerelateerde
beperkingen en overige
beperkingen onvoldoende beschikt
over een zinvolle dagbesteding ten
behoud van de zelfredzaamheid,
dan wel individuele ondersteuning
behoeft ten behoud van de
zelfredzaamheid.
• de subsidie over 2018 vast te stellen
nadat door de subsidieontvanger op basis
van de vastgestelde subsidiegrondslagen
verantwoording is afgelegd.
1.5

6268

Principeverzoek Porky Town,

Aan het verzoek in principe medewerking

Verzoeker wil het huidige varkensbedrijf

Kloosterdreef 5 Aarle-Rixtel.

verlenen en betrokkenen vragen een en

aan de Kloosterdreef 5 in Aarle-Rixtel

ander te onderbouwen en het business

omvormen tot een locatie voor recreatie,

plan verder uit te werken.

toerisme en eductie. Hierbij blijft een
beperkt aantal varkens aanwezig ten
behoeve van recreatieve en educatieve
doeleinden. Het bestemmingsplan en de
Verordening natuurbescherming laten een
en ander niet toe. Er is reden om aan dit
initiatief medewerking te verlenen.

1.6

6292

Woningbouwplan De Beekse

Een uitbreiding van de huidige

Voor een kwalitatief goede invulling bij de

Akkers.

samenwerkingsovereenkomst aangaan met

entrees van De Beekse Akkers is een
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Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V.

partij gezocht die de gewenste kwaliteit
kan leveren.

1.8

6464

Sanctie- en kansenbeleid WoCom.

Besloten wordt in te stemmen met

Voor het goed functioneren van de

bijgaande conceptbrief.

woningmarkt en om daarin transparant te
zijn, werken de woningcorporaties in de
MRE-regio samen. Het bieden van sociale
huisvesting is het primaire doel, maar ook
het sanctioneren van huurders die
ongewenst gedrag vertonen. Voor het
sanctioneren hebben de corporaties
gezamenlijk beleid ontwikkeld.
Het nu voorliggende concept 'kansen en
sanctiebeleid' vormt onderdeel van de
spelregels voor een transparante
woningmarkt in de regio. Het regelt hoe
corporaties omgaan met huurders die
vanwege ongewenst woongedrag,
schulden en/of strafbare feiten vanuit hun
corporatiewoning zijn ontruimd. Daarbij
wordt de sanctie, een uitsluiting voor het
huren van een corporatiewoning, niet
geschuwd. Dit met als doel een
gedragsverandering te weeg te brengen.
Daarom is er naast de sanctie ook de
mogelijkheid van een nieuwe kans. Na de
adviesronde bij gemeenten zal het beleid
definitief worden vastgesteld in het
platform van de corporaties en worden
uitgewerkt tot een protocol. Het is de
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bedoeling dat het nieuwe beleid in het
najaar van 2018 zal worden
geeffectueerd.
1.9

Stichting vrienden van Ghana

Het college kent een vergoeding toe voor

Laarbeek

kosten die door de Stichting zijn gemaakt
voor folders en kramen met een maximum
van 300 euro.

2.1

5689

Vaststelling straatnamen

1. Vastgesteld worden de straatnamen:

In het plan aan de Kannelustweg en aan

Kannelustweg, Mimosaplantsoen

Kannelustweg (voor de roze gemarkeerde

de Jan van Rixtelweg worden plannen

en De Hopman.

weg) en Mimosaplantsoen (voor de blauw
gemarkeerde weg) (tekening 1).
2. Vastgesteld wordt de straatnaam: De
Hopman (voor de blauw gemarkeerde weg)
(tekening 2).
3. De straatnamen worden gepubliceerd in

ontwikkeld die voorzien dienen te worden
van straatnamen.
De commissie straatnaamgeving stelt
voor om de straatnamen Kannelustweg,
Mimosaplantsoen en De Hopman vast te
stellen.

Mooi Laarbeeker.
2.2

5830

(Her)benoeming leden

Het college van Burgemeester en

De lokale Cliëntenraad Participatiewet

Cliëntenraad Participatiewet.

wethouders besluit de navolgende

brengt gevraagd en ongevraagd advies

personen voor de zittingsduur van de

uit aan het college van Burgemeester

nieuwe gemeenteraad te (her)benoemen

en Wethouders over onderwerpen als

als lid van de Cliëntenraad Participatiewet:

werk en inkomen. Vanwege het feit dat

- de heer P. Biemans

op 29 maart 2018 de zittingsduur van

- mevrouw E. van Bokhoven

de nieuwe gemeenteraad is ingegaan

- de heer H. Coppens

dienen de leden voor een nieuwe

- mevrouw F.A.L.M. van den Eijnden

periode herbenoemd te worden.

- de heer A. van Heukelom

Bovendien is er een kandidaatlid dat

- de heer A.H.A. Rovers (onafhankelijk

benoemd dient te worden.

voorzitter)
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- de heer F. Vermeltvoort.
2.3

5887

Financiële bijdrage nieuwe

Besloten is: 1. om het subsidieverzoek te

Het gaat hier niet om een verzoek voor

uniformen Sint Servatius Gilde

weigeren omdat het verzoek inhoudelijk

een bijdrage aan een activiteit maar om

Lieshout.

niet aansluit bij de beleidsuitgangspunten

een bijdrage in de kosten voor de

van ons gemeentelijk subsidieprogramma;

aanschaf van nieuwe gilde-uniformen.

2. in te stemmen met de bijgesloten
beschikking.
2.7

6534

Dienstverleningsovereenkomst

Besloten is in te stemmen met bijgaande

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

informatiebeheer ODZOB.

dienstverleningsovereenkomst `Opdracht

voert taken uit voor de gemeente

tot Informatie- en Gegevensbeheer’.

Laarbeek. In deze overeenkomst zijn
afspraken vastgelegd om het
informatiebeheer (archivering) nu en in de
toekomst goed te borgen.

2.8

3.2

6722

Treasuryrapportage per kwartaal;

De rapportage treasuryactiviteiten 1e

Door middel van een beknopte rapportage

nu rapportage 1e kwartaal 2018.

kwartaal 2018 is voor kennisgeving

wordt per kwartaal de voortgang van de

aangenomen.

treasuryactiviteiten in beeld gebracht.

Uitnodiging afscheidsreceptie 3

Wethouder Meulensteen gaat.

wethouders en gemeentesecretaris van
Oirschot op 25 mei 2018 van 16.00 –
18.00 uur.
3.4

Uitnodiging afscheidsreceptie
wethouder Van de Loo van gemeente
Boekel op woensdag 16 mei van 17.00
– 19.00 uur.

3.5

Uitnodiging voor afscheidsreceptie
wethouder Bevers van gemeente
Gemert-Bakel op dinsdag 22 mei van
17.30 – 19.30 uur.

Wethouder Van Zeeland gaat.

Wethouders Briels, Buter, Van Zeeland,
Meulensteen en burgemeester Van der
Meijden gaan.
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3.6

Uitnodiging voor afscheidsreceptie 4
wethouders van gemeente
Valkenswaard op donderdag 31 mei
2017 van 15.30 – 18.00 uur.

Wethouder Briels wil gaan. Wethouder Van
Zeeland gaat en burgemeester Van der
Meijden gaat ook.

