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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 19 juni 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 12 juni

met het concept vastgesteld.

Toelichting op besluit

2018
1.3

7666

O

Vooraankondiging last onder

Besloten wordt om aan de eigenaar en

Het perceel in Beek en Donk heeft volgens

dwangsom strijdig gebruik woning

gebruiker van een woning in Beek en Donk

het bestemmingsplan een

te Beek en Donk

een vooraankondiging last onder dwangsom

woonbestemming. De woning wordt

te sturen omdat het pand in Beek en Donk

gebruikt als huisvesting voor

strijdig wordt gebruikt.

arbeidsmigranten. Dit is niet toegestaan.
Een woning is een gebouw of een gedeelte
van een gebouw, geschikt en bestemd
voor de zelfstandige huisvesting van een
huishouden. De eigenaar en gebruiker
ontvangen een vooraankondiging van een
last onder dwangsom.

1.5

8208

O

1.6

8449

Rapport rekenkamercommissie:

Er wordt ingestemd met de in bijlage

Reactie van het college, in het kader van

samen verantwoordelijk, iedereen

opgenomen brief en format wederhoor aan

bestuurlijk wederhoor, op het rapport van

doet mee

de rekenkamer als reactie op het rapport

de rekenkamercommissie: 'samen

‘samen verantwoordelijk, iedereen doet mee’

verantwoordelijk, iedereen doet mee'.

De raad wordt middels bijgaande

De beide circulaires leiden tot positieve

Meicirculaire gemeentefonds 2018
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O

raadsinformatiebrief voorgesteld om de

bijstellingen van het jaar 2018 en het

budgettaire effecten van zowel de maart- als

financieel meerjarenperspectief 2019-

meicirculaire gemeentefonds 2018 te

2022. Deze budgettaire effecten zijn al

betrekken en te verwerken zoals opgenomen

verwerkt in de concept-Kadernota 2019.

in de concept-Kadernota 2019.
1.7

8609

O

Verzoek afwijking art. 23

Besloten is om:

Besloten is om:

verordening leerlingenvervoer 2014

1) met toepassing van artikel 23

1) met toepassing van artikel 23 van de

leerlingenvervoer toe te kennen voor vervoer

Verordening leerlingenvervoer een

van school naar verblijfadres.

vervoersvoorziening toe te kennen voor

2) de helft van de standaard eigen bijdrage in

vervoer van school naar verblijfadres;

rekening te brengen, te weten € 153,-

2) de helft van de standaard eigen
bijdrage in rekening te brengen, te weten
€ 153,-;
3) in te stemmen met bijgesloten
beschikking.

2.1

7560

O

Verlengen verwerkingcontract GFT

Besloten wordt gebruik te maken van de

De verwerking van GFT afval is voor de

Attero

optie om de Raamovereenkomst Verwerking

jaren 2017 en 2018 op basis van een

GFT (BIZOB-2016-GEZ-FWE-00322) met één

aanbesteding gegund aan Attero. Besloten

jaar te verlengen t.e.m. 31 december 2019

is om gebruik te maken van de optie de
Raamovereenkomst Verwerking GFT
(BIZOB-2016-GEZ-FWE-00322) met één
jaar te verlengen t.e.m. 31 december
2019.

2.2
O

7612

Subsidieverzoek zeepkistenrace

Ingestemd wordt met:

Stichting Laarbeek Events organiseert in

1. de verlening van een eenmalige subsidie

samenwerking met café de Koekoek de

van € 500,- ten behoeve van de

Lieshoutse zeepkistenrace. Tijdens de

zeepkistenrace in de Dorpsstraat in Lieshout;

zeepkistenrace gaan de deelnemers met

2. het direct vaststellen van de subsidie zodat

een zelfgemaakte zeepkist van een zes

er geen verantwoording meer over behoeft te

meter hoge schans af. Het evenement
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worden afgelegd.

wordt gehouden op zondag 24 juni van

3. de bijgesloten beschikking.

12.00 t/m 18.00 uur in de Dorpsstraat in
Lieshout. Er wordt een eenmalige subsidie
voor dit evenement verleend.

2.3

7835

&RG Teens Waterspektakel

O

Besloten is om:

&RG Teens, Scouting Lieshout-Mariahout,

1. een subsidie ter hoogte van € 150,-

voetbalvereniging ELI en Laarbeek Actief

beschikbaar te stellen voor de organisatie

hebben de handen ineen geslagen om op

van het waterspektakel van &RG teens;

het terrein van Scouting

2. het subsidiebedrag direct vast te stellen,

Lieshout/Mariahout een water en vuur

waarbij geen verantwoording over de

spektakel te organiseren met diverse

uitgaven hoeft te worden afgelegd door de

sport en spelactiviteiten.

aanvrager;
3. de hardheidsclausule toe te passen om

De activiteit past in de doelstellingen van

met terugwerkende kracht de subsidie te

het subsidieprogramma en het college

verlenen;

stelt een bedrag van € 150,- als subsidie

4. in te stemmen met de bijgesloten

beschikbaar.

beschikking.
2.4
O

8109

Bestemmingsplan

Cie RD: 4 juli

1. Het college stemt in met de inhoud van de

Het bestemmingsplan voorziet in een

Broekkantsestraat 1 en 5, Beek en

Raad:

responsnota en

omzetting van de agrarische

Donk

30 augustus

2. legt het bestemmingsplan

bedrijfsbestemming naar een

Broekkantsestraat 1 en 5, Beek en Donk, ter

woonbestemming voor de locatie

gewijzigde vaststelling voor aan de

Broekkantsestraat 1 en het vergroten van

gemeenteraad (na behandeling in de

het agrarisch bouwvlak voor de locatie

commissie Ruimtelijk Domein).

Broekkantsestraat 5.
Het bestemmingsplan heeft als ontwerp
ter inzage gelegen. Tegen het plan is een
zienswijze ingediend door de provincie.
De zienswijze geeft aanleiding het
bestemmingsplan gewijzigd te laten
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vaststellen.
2.5

8628

VNG motie

O

Er wordt ingestemd met het mandateren van

In de Algemene Ledenvergadering (van

wethouder Briels om op de Algemene

de VNG) van 14 juni 2017 zijn moties aan

Ledenvergadering van de VNG, d.d. 27 juni

genomen over de tekorten in het sociaal

a.s. in te stemmen met de VNG Motie inzake

domein en over de financiering van de

de tekorten sociaal domein. Deze motie

Bundeling Uitkeringen

houdt in:

Inkomensvoorzieningen (BUIG). Als één

- oprichting van een fonds voor gemeenten

van de uitwerkingen van de motie over de

met significante tekorten.

tekorten sociaal domein leggen wij

- instelling van een onafhankelijke commissie

voorstellen aan u voor ten behoeve van

die de aanvragen toetst.

de oprichting van een Fonds

- de eenmalige uitname van € 100 miljoen uit

tekortgemeenten. De voorstellen

de algemene uitkering in het gemeentefonds

betreffen een uitname uit het

voor de voeding van het Fonds

gemeentefonds voor de voeding van het

tekortgemeenten (ook het Rijk draagt € 100

fonds (Rijk en gemeenten dragen ieder €

miljoen bij).

100 miljoen bij), de criteria voor
toekenning van gelden uit het fonds en de
governance van het fonds.

3.2

Uitnodiging Perron 15 nieuwe locatie

O

woensdag 20 juni om 19.30 uur Havenweg

Wethouder Slaets gaat.

15 Aarle-Rixtel
3.3

Uitnodiging St. Teugelders van

Burgemeester gaat (maar kan niet openen),

O

Ganzendonck openen botenparade zondag

wethouders Van der Zanden, Briels en Buter

24 juni om 15.00 uur locatie Bosscheweg

gaan ook.

Beekse Brug
3.5

Uitnodiging jaarbijeenkomst Kopgroep

vka

O

Wethouders voor Kindcentra 20 juni 2018

3.6

Uitnodiging MRE Kennismakings-

Wethouders Briels, Slaets en Van der Zanden

O

bijeenkomst Colleges en raden in

en burgemeester gaan.
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Philipsstadion 4 juli om 19.00 uur
3.8

Uitnodiging afscheidsreceptie Sjanny

O

Kusters Ilse Lintermans en Sanne Jansen

Wethouders Buter en Briels gaan.

OBS Het Klokhuis 4 juli om 16.00 uur
3.9

Uitnodiging Insectenhotel donderdag 21

Wethouder Slaets gaat en wethouder Buter

O

juni om 19.00 uur zijkant gemeentehuis

en Briels mogelijk ook.

