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Nr.

B&W

1.1
1.3

6381

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 6 fe-

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

bruari 2018.

concept vastgesteld.

Kadernota ODZOB.

Toelichting op besluit

Raad

1. Kennisnemen van de Kadernota 2019 Omge-

Door de Omgevingsdienst Zuidoost-

15/3

vingsdienst Zuidoost-Brabant.

Brabant is de Kadernota 2019 aange-

2. De voorgenomen conceptreactie op de Kader-

reikt. Uitgangspunt voor de nota is

nota 2019 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

dat deze sluitend is en voorziet in

voorleggen aan de raad.

maatregelen die ook op langere termijn een sluitende begroting waarborgen.

1.4

6369

Basisplanning 'Wat gaan we er voor doen in
2018?'.

RIB

1. De basisplanning 2018 is voor kennisgeving

Jaarlijks wordt een basisplanning

aangenomen;

gemaakt voor de uitvoering van de in

2. De basisplanning 2018 wordt ter kennis ge-

de begroting van dat jaar opgenomen

bracht aan de raad via Raadsinformatiebrief.

voornemens 'Wat gaan we er voor
doen?', aangevuld met nog
openstaande voornemens van het
voorgaande jaar. Deze basisplanning
wordt als leidraad gehanteerd voor de
verdere verantwoording in de
tussenrapportages en jaarrekening.

1.5

6355

Herfinanciering De Hoge Regt.

Voor de herfinanciering van De Hoge Regt B.V.

In april 2018 lopen de huidige finan-

wordt een financieringsovereenkomst afgesloten

cieringsovereenkomst in de rekening-

Nr.

Onderwerp

Com/
raad
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Toelichting op besluit

met een kredietfaciliteit van maximaal €

courant en de overeenkomst van

5.000.000,-., onder voorwaarde dat BPD een ge-

geldlening af. Herfinanciering van De

lijk

Hoge Regt is nu dan ook aan de orde.

bedrag onder dezelfde condities beschikbaar
stelt.
1.6

6383

Advies voorbereiding van het AB en Regionaal

1. Kennis nemen van de stukken voor de verga-

Op woensdag 21 februari 2018 vindt

Platform van MRE 21 februari 2018.

dering van het AB MRE 21 februari 2018

het laatste Regionaal platform MRE

2. Inbreng AB en afvaardiging naar het Regio-

plaats van deze bestuurlijke periode.

naal Platform bepalen.

Er wordt o.a. afscheid genomen van
de trekkers van de werkplaatsen.

1.8

6365

Houtstook in kachels en haarden.

Briefschrijvers worden door middel van de bijge-

Aandacht wordt gevraagd voor de

voegde brief bericht.

overlast en schadelijke gevolgen voor
gezondheid en milieu ten gevolge van
het stoken van hout.

1.11

6371

Subsidieaanvraag Laarbeekse Veteranen 2018.

Besloten is:

De Laarbeekse Veteranen hebben een

1. om de subsidie ten behoeven van de Laar-

verzoek ingediend voor hun sociale en

beekse Veteranen te weigeren omdat de activi-

maatschappelijke bijdrage die zij door

teiten al langer dan drie jaar plaatsvinden en bo-

het jaar heen bieden aan de Laar-

vendien het incidentele karakter ontbreekt;

beekse Veteranen. Het verzoek is ge-

2. in te stemmen met de aangepaste beschik-

weigerd, omdat het hier niet gaat om

king.

een nieuwe activiteit. Het subsidieprogramma Maatschappelijk Domein
2016-2019 bepaalt dat een subsidie
voor een evenement of (eenmalige)
activiteit slechts wordt verstrekt gedurende de eerste drie jaren van het
evenement of de activiteit. Daarnaast
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wordt in de aanvraag ook niet een
specifiek evenement of bepaalde activiteit genoemd maar vooral een opsomming van reguliere activiteiten.
1.13

6384

Vragen PNL 24 januari 2018

Er wordt ingestemd met de antwoorden in brief

Fractie PNL heeft vragen gesteld over

in bijlage op vragen van fractie PNL dd. 24 janu-

het proces 'versterking

ari 2018.

eerstelijnsaanbod in Laarbeek in
samenwerking met de huisartsen in
Laarbeek. In voorliggend advies is
beantwoording van deze vragen aan
de orde

2.1

6358

Rapportage treasuryactiviteiten 4e kwartaal

De rapportage treasuryactiviteiten is voor ken-

Door middel van een beknopte

2017.

nisgeving aangenomen.

rapportage wordt per kwartaal de
voortgang van de
treasuryactiviteiten in beeld gebracht.

2.2

6346

Jaarplan interne controle 2018.

Kennis nemen van het Jaarplan interne controle

In 2017 is het interne controleplan

2018.

2017-2020 opgesteld. Op basis van
dit plan wordt elk jaar een jaarplan
gemaakt waarin aangegeven wordt
welke controles in 2018 uitgevoerd
worden, welke steekproef getrokken
wordt en wanneer de controle
uitgevoerd wordt.

2.3

6348

Managementletter 2017.

a) De managementletter 2017 wordt voor ken-

Naar aanleiding van de interim-

nisgeving aangenomen.

controle heeft onze accountant Baker

b) De managementletter 2017 wordt aangebo-

Tilly Berk de managementletter 2017

3/9
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den aan de Auditcommissie en ter inzage gelegd

uitgebracht. De interim-comtrole richt

voor alle raadsleden.

zich vooral op de kwaliteit van de
bedrijfsvoering en de aanwezige
beheersmaatregelen rondom
belangrijke financiële processen. De
rapportage brengt ook in beeld bij
welke bedrijfsprocessen de
accountant een aanbeveling tot
verbeteringen doet.

2.4

6261

Contract TipLaarbeek.

Het college besluit om een overeenkomst op

De gemeente Laarbeek maakt al

jaarbasis aan te gaan voor de inzet van het

veelvuldig gebruik van het

raadplegingspanel TipLaarbeek.

raadplegend onderzoek van
TipLaarbeek. Nu wordt gekozen voor
een overeenkomst waarbij de kosten
lager zijn door op jaarbasis vragen af
te nemen in plaats van per
raadpleging een overeenkomst af te
sluiten.

2.5

6353

Jaaroverzicht van het aantal en de aard van in

Besloten wordt om:

Op grond van de Verordening interne

2017 ingediende klachten die betrekking heb-

• kennis te nemen van de inhoud van het jaar-

afhandeling klachten gemeente Laar-

ben op gedragingen van een gemeentelijk be-

overzicht;

beek is de klachtencoördinator belast

stuursorgaan of een persoon die werkzaam is

• publicatie hiervan te doen in de Mooi Laarbeek-

met het in behandeling nemen van

onder verantwoordelijkheid van het bestuurs-

krant;

klachten die betrekking hebben op

orgaan.

• het jaaroverzicht ter kennis brengen van de

gedragingen van een gemeentelijk

gemeenteraad via een raadsinformatie-brief.

bestuursorgaan (de gemeenteraad,

RIB

burgemeester en wethouders en de
burgemeester) of een persoon die
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werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Als uitvloeisel van het gestelde in artikel 3
van de Verordening stelt de klachtencoördinator een overzicht op van het
aantal en de aard van de ingediende
klachten per jaar. Dit overzicht wordt
gepubliceerd in de Mooi Laarbeekkrant en voorgelegd aan de gemeenteraad.
2.6

6363

Het voornemen tot het aanwijzen van twee

Ingestemd wordt met het voornemen tot het

Om het elektrisch rijden te stimuleren

parkeerplaatsen voor het opladen van elektri-

aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het op-

wordt voorgesteld om medewerking

sche voertuigen op Ter Lijnden in Beek en

laden van elektrische voertuigen op Ter Lijnden

te verlenen aan het verzoek van een

Donk.

in Beek en Donk.

bewoner op de Middenakkerdreef in
Beek en Donk en daarom twee parkeerplaatsen op Ter Lijnden aan te
wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen.

2.7

6364

Besluit planschade De Stater 20 Lieshout.

Overeenkomstig het advies van adviseur Glou-

Er is een aanvraag voor een

demans wordt aan de eigenaar van het perceel

tegemoetkoming in de schade ten

De Stater 20 te Lieshout geen vergoeding voor

gevolge van bestemmingsplan 'Kom

planschade (bestemmingsplan “Kom Lieshout”)

Lieshout'. De gemeente heeft advies

toegekend.

gevraagd aan een onafhankelijk
adviseur. Naar aanleiding van het
advies heeft het college besloten geen
planschade toe te kennen.

2.8

6265

Beleidsregels inlichtingenplicht en bestuurlijke

1. De Beleidsregels inlichtingenplicht en be-

Een tweetal beleidsregels wordt ge-
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stuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ

wijzigd. Beide hebben betrekking op

Laarbeek 2018 vast te stellen.

de inlichtingenplicht en de handha-

2. De Beleidsregels inzake verplichtingen en

ving hierop.

sancties zoals opgenomen in richtlijnen B157,

Uitkeringsgerechtigden ingevolge de

B166, B167 en B171 en opgenomen in Verza-

Participatiewet, de IOAW en de IOAZ

melbesluit en beleidsregel bestuurlijke recidive-

hebben de plicht om alle inlichtingen

boete bij eenzelfde gedraging Laarbeek 2015 in

te verstrekken die van invloed kunnen

te trekken.

zijn op hun recht op en de hoogte van

3. De Beleidsregels gegevens opvragen en ver-

hun uitkering.

strekken Participatiewet, IOAW en IOAZ Laar-

Verwant aan de genoemde wetgeving

beek 2018 vast te stellen.

is het Boetebesluit sociale zeker-

4. De beleidsregels zoals opgenomen in richtlij-

heidswetten van kracht. Bij een

nen B002, B031, B032, B033, B034, B035,

schending van de inlichtingenplicht

B036, B037, B038, B040, B041 B136, en opge-

(oftewel sociale zekerheidsfraude)

nomen in Verzamelbesluit in te trekken.

moet een boete worden opgelegd.
De CRvB oordeelt dat bestuursorganen een besluit tot het opleggen van
een bestuurlijke boete in elk individueel geval volledig moeten toetsen aan
de evenredigheid van het besluit ten
opzichte van de gedraging.
Daarnaast vindt de wetgever het van
belang dat het sanctieregime toepasbaar moet zijn in een complexe uitvoeringspraktijk, met name daar waar
het gaat om geringe overtredingen
van de inlichtingenverplichting.

6/9
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Naar aanleiding hiervan is het Boetebesluit aangepast. Met de wijziging
van de beleidsregels inlichtingenplicht
en bestuurlijke boete wordt het gemeentelijke beleid in overeenstemming gebracht met de nieuwe wet- en
regelgeving.
In samenhang hiermee zijn de regels
voor het verstrekken van inlichtingen
aangepast, en dan met name de termijnen waarbinnen de bijstandsgerechtigde inlichtingen dient te verstrekken.
2.9

6375

Subsidies Senzer 2018.

Het college van Burgemeester en wethouders

De gemeente Laarbeek dient

besluit:

middelen ter beschikking aan Senzer

1. De volgende subsidies te verlenen aan Senzer

te stellen voor de uitvoering van de

in 2018:

bij Senzer belegde taken.

a. € 77.240 voor de duur van 12 maanden met
ingang van 1 januari 2018 voor uitvoering van
participatie activiteiten zoals bedoeld in de Participatiewet;
b. € 15.227 voor de duur van 12 maanden met
ingang van 1 januari 2018 voor uitvoering van
het Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004;
c. € 2.963.958 voor de duur van 12 maanden
met ingang van 1 januari 2018 voor het verstrekken van uitkeringen ingevolge de Pw,
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IOAW, IOAZ en Bbz (levensonderhoud) en het
verstrekken van loonkostensubsidie zoals bedoeld in de Participatiewet;
d. € 2.581.875 voor de duur van 12 maanden
met ingang van 1 januari 2018 voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (oud);
e. € 777.291 voor de duur van 12 maanden met
ingang van 1 januari 2018 als ge-meentelijke
bijdrage in de gemeenschappelijke regeling Senzer.
2. De subsidies uit te keren in maandelijkse termijnen.
3. Afwijkingen ten opzichte van de begroting bij
voorstel 1b (€ 8.571 positief) en 1c (€ 26.658
negatief) budgettair-neutraal te verwerken in de
eerstvolgende tussenrapportage.
4. Gedurende de periode van deze subsidietoekenning Senzer te machtigen om informatie volgens de daartoe gestelde regels te verstrekken
aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de aangewezen bewerker.
5. Bijgevoegde beschikking toe te zenden aan
het Algemeen Bestuur van de GR Senzer.
2.10

6326

Verwerkersovereenkomst Mobitax - Borging

Het college van Burgemeester en wethouders

De uitvoering van het Collectief

gegevens inwoners.

besluit:

Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) wordt

- in te stemmen met de verwerkersovereen-

voor de gemeente Larbeek en

komst tussen de gemeente Laarbeek en Van

Gemert-Bakel gedaan door Van

8/9
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Helvoort Taxi in het kader van Collectief Vraag-

Helvoort Taxi. Bij de uitvoering van

afhankelijk Vervoer;

het CVV worden persoonsgegevens

- de Burgemeester van de gemeente Laarbeek,

van Laarbeekse inwoners

dhr. F. L. J. van der Meijden, de verwerkersover-

uitgewisseld.

eenkomst in tweevoud te laten ondertekenen;

Gemeenten moeten zich bij de

- na ondertekening de overeenkomst in twee-

uitwisseling van gegevens van

voud ter ondertekening te sturen naar Van Hel-

personen houden aan de Wet

voort Taxi.

Bescherming Persoonsgegevens
(Wbp). Om aan de huidige wettelijke
eisen te voldoen, wordt het college
van Burgemeester en Wethouders
gevraagd de bijgevoegde
verwerkersovereenkomst vast te
stellen en te ondertekenen.

3.2

Vooraankondiging Knegselbijeenkomst op zaterdag 10

vka

maart 2018 over de ontwikkeling van Eindhoven Airport
na 2020.
3.3

Vooraankondiging regiobijeenkomst VBG over omge-

Wethouder Meulensteen gaat 12 maart naar Uden.

vingsvisie op donderdag 15 maart 2018 in Oirschot.
3.4

Uitnodiging Aandeelhoudersvergadering BNG op 19

vka

april 2018 in Den Haag.
3.5

Uitnodiging Regionaal Platform op 21 februari 2018 in

Staat al in agenda’s wethouders

Eindhoven.
3.6

Verzoek van Gesprekstafel Duurzaamheid om aan te

College staat hier positief tegenover. Graag reactie

sluiten bij de Statiegeldalliantie.

verzorgen.
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