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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 16 oktober 2018
Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen, Slaets en Van der Zanden.

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

collegevergadering van 9 oktober

met het concept vastgesteld.

Toelichting op besluit

2018
1.3

13040

O

Contractverlenging elektrische

Het contract van de elektrische deelauto te

Het contract van de elektrische deelauto

deelauto met autobedrijf Saro

verlengen tot en met 31 december 2018

loopt af op 1 oktober 2018. Om het goede
voorbeeld te blijven geven, te zorgen voor
minder gedeclareerde werkkilometers en
om te zorgen dat de medewerkers van
Laarbeek hun werkzaamheden kunnen
uitvoeren, dient het contract van de
elektrische deelauto verlengd te worden
tot en met 31 december 2018.

1.4

13194

Schriftelijke reactie Raadsvragen
aardgasvrije nieuwbouw

O

RIB

Instemmen met de raadsinformatiebrief als

De raadsinformatiebrief wordt verstuurd

antwoord op raadsvragen over aardgasvrije

naar aanleiding van vragen van de

nieuwbouw.

Raadsfractie ABL over het besluit
gebiedsaanwijzing aardgasvrije
nieuwbouw, en geeft aanvullende
informatie als toelichting op dit besluit

1.5
O

13819

Ingediende zienswijzen naar

1. Ingestemd wordt met het definitieve

Na besluitvorming door uw college wordt

aanleiding van voorgenomen

verkeersbesluit tot het instellen van een GPP

het besluit gepubliceerd in de
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verkeersbesluit instellen GPP op

op kenteken in de Leeuweriklaan in Beek en

MooiLaarbeek Krant en op de website.

kenteken in de Leeuweriklaan in

Donk.

Belanghebbenden die het niet eens zijn

2. Ingestemd wordt met een conceptbrief

met het besluit kunnen hiertegen een

aan de indiener van de zienswijzen.

beroepschrift indienen bij de Rechtbank.

Beek en Donk

2.1

11359

O

Raadsinformatiebrief

Besloten wordt in te stemmen met de

In 2016 is het Duurzaamheidsprogramma

tussenevaluatie

RIB

raadsinformatiebrief en deze aan de raad te

Laarbeek Energiek gestart. Tussentijds is

Duurzaamheidsprogramma

versturen.

de gemeenteraad op de hoogte gehouden

Laarbeek Energiek 2018

over de voortgang van het programma.
Via deze Raadsinformatiebrief wordt de
raad opnieuw geïnformeerd over de stand
van zaken. In deze Raadsinformatiebrief
wordt gefocust op de resultaten die
eerder voor 2018 gedefinieerd zijn en wat
daarvoor in het eerste halfjaar van 2018
gedaan is.

3.2

Vendelgroet dinsdag 6 november 2018 om

Het college ontvangt het Gilde St. Leonardus

O

circa 11.00 uur gemeentehuis Laarbeek

3.3

Intochten Sinterklaas 2018 in de diverse

Burgemeester gaat met jeugdburgemeester

O

kernen

naar intochten. Wethouder Van der Zanden
gaat naar Mariahout.

3.4

Brief 12 Tafel van 12 en Buen vivir.

O

Filosofie in de gemeente en uitnodiging

Voor kennisgeving aannemen

Waterdag 24 oktober a.s. provinciehuis
Arnhem, hele dag
3.5

Bestuurdersconferentie “Lokaal bestuur in

O

de veranderende informatiesamenleving”
donderdag 1 november 201 van 11.45 tot

Voor kennisgeving aannemen
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17.45 uur, Verkadefabriek

