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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 19 SEPTEMBER 2017
Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland (tot 10.30 uur, tot agendapunt 1.3)
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1.1

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering

Besluitenlijst wordt overeenkomstig concept

O

12 september 2017

vastgesteld.

Verzoek om medewerking herontwikkeling

Aan het verzoek in principe medewerking verle-

Verzoeker wil van een voormalige

Dorpsstraat 38-42/Dijkmansstraat.

nen en betrokkene vragen een en ander ruimte-

winkel/woning een zorgcomplex

lijk te onderbouwen.

maken waarvan tevens de

1.4

6015

O

realisering van 3 patiobungalows
aan de Dijkmanstraat onderdeel
gaat uitmaken. Het
bestemmingsplan laat een en ander
niet toe. Er is reden om aan dit
initiatief medewerking te verlenen.
1.5
O

6093

Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Laar-

Het College van Burgemeester en Wethouders

Vanuit de WMO wordt de wettelijke

beek

besluit:

eis gesteld een

- in te stemmen met het versturen van de

cliëntervaringsonderzoek te houden.

bijgevoegde brief aan het ministerie van

Tot nu toe heeft de gemeente

Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Laarbeek om principiële redenen dit

- de commissie Sociaal Domein van de

onderzoek niet als zodanig

uitkomsten van het gesprek en de afspraken op

uitgevoerd. Naar aanleiding van dit

de hoogte te stellen.

principiële standpunt is op 31
augustus een bestuurlijk overleg
met Staatssecretaris van Rijn
geweest. Voorgesteld wordt middels
een brief aan het Ministerie van
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VWS een (officiële) terugkoppeling
te geven over de voortgang van de
daar gemaakte afspraken en de
commissie Sociaal Domein hiervan
op de hoogte te stellen.
1.6
O

6072

Deelname klimaatstraatfeest 2017-2018

Het college stemt in met deelname aan het

Laarbeek gaat voor duurzaam. Sinds

klimaatstraatfeest en stelt hiervoor een bedrag

2016 probeert de gemeente onder de

beschikbaar van € 5.080,- uit het duurzaam-

vlag van het duurzaamheidspro-

heidsfonds.

gramma Laarbeek Energiek Laarbeek
te verduurzamen. In samenwerking
met allerlei partijen worden acties
uitgezet die resultaat moeten boeken
op de dimensies van duurzaamheid.
De gemeente probeert nu inwoners
uit te dagen om op een leuke manier
aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen door deel te
nemen aan het Klimaatstraatfeest. De
insteek is om het startevent te koppelen aan de open dag van de gemeente
Laarbeek.
Het idee achter het Klimaatstraatfeest
is simpel: gedurende het stookseizoen
besparen huishoudens, samen met
hun buren, vrienden of familie zoveel
mogelijk energie. De straat/groep die
de meeste punten heeft verzameld
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door energiebesparende acties uit te
voeren wint de titel ‘Beste Klimaatstraat van Nederland’. Winnende straten worden beloond met een mooie
prijs!
Het klimaatstraatfeest start op de
Dag van de Duurzaamheid.
2.1

6086

O

Dwangsom sloop bijgebouwen Karstraat 14 en

Besloten wordt aan de eigenaren van Karstraat

In 2011 is omgevingsvergunning

16 Beek en Donk

14 en 16 in Beek en Donk een vooraankondiging

verleend voor het splitsen van een

last onder dwangsom te sturen, inhoudende dat

boerderij in twee woningen op het

op het perceel aanwezige bijgebouwen worden

perceel aan de Karstraat in Beek en

gesloopt volgens de verleende omgevingsver-

Donk. In de voorschriften van de

gunning en het asbestinventarisatierapport, op

vergunning is opgenomen dat de op

straffe van het verbeuren van een dwangsom

het perceel aanwezige bijgebouwen

van € 1.500,00 per geconstateerde overtreding

–conform opgave in het

met een maximum van € 6.000,00 indien niet

asbestinventarisatierapport- voor 1

wordt voldaan aan de lastgeving.

januari 2012 gesloopt moesten zijn.
Tot op heden is dit, ondanks
eerdere aanschrijvingen, niet
gedaan. Het college is voornemens
daarvoor een last onder dwangsom
op te leggen.

2.2
O

6087

Invorderingsbeschikking Beemdkant 15 te Lieshout.

1. Overgaan tot invordering van de van

Betreffende het perceel Beemdkant

rechtswege verbeurde dwangsommen op het

15 te Lieshout is van rechstwege

perceel Beemdkant 15 te Lieshout;

een dwangsom verbeurd. Vanwege

2. Alle benodigde beschikkingen nemen voor het

niet tijdige betaling zal de
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in rekening kunnen brengen van wettelijke
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dwangsom worden ingevorderd.

rente en aanmaningskosten.
2.3
O

6095

Vaststelling bestemmingsplan Donkersvoortse-

Het wijzigingsplan vast te stellen conform bijge-

Het wijzigingsplan heeft als ontwerp

straat 10, Beek en Donk.

voegd conceptvaststellingsbesluit.

gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Er zijn geen zienswijzen
ingekomen. Het wijzigingsplan kan
thans worden vastgesteld door het
college. Na vaststelling wordt het
wederom zes weken ter inzage
gelegd waarbij er de mogelijkheid is
om beroep in te stellen bij de Raad
van State.

3.1

Vooraankondiging afscheid Alfred Veltman 23 no-

Burgemeester Van der Meijden, Wethouders

O

vember 2017

Briels, Buter en Meulensteen alsmede secretaris gaan.

3.2

Uitnodiging intocht en uittocht Sinterklaas en zijn

Burgemeester Van der Meijden en wethouder

O

zwarte pieten in Aarle-Rixtel, 19 november en 6 de-

Briels gaan.

cember 2017
3.3

Thema avond Cyberpesten 18 september 2017 en

O

Kermis Aarle-Rixtel 23 september 2017

Wethouder Briels was aanwezig.

3.4

Uitnodiging opening tentoonstelling Klank van de

O

Lage Landen 28 september 2017

3.7

Uitnodiging intocht sinterklaas Lieshout 19 novem-

Burgemeester Van der Meijden en wethouder

O

ber 2017

Briels gaan.

vka
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