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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 20 juni 2017
Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nr.

B&W

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1
1.2

5903

Onderwerp

Beslissing

Samenvatting

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 12

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

juni 2017.

concept vastgesteld.

Jaarplan interne controle 2017.

Kennis te nemen van ‘Interne controleplan 2017-

Periodieke bijstelling en actualisering

2020’.

van het interne controlebeleid is nodig

Kennis te nemen van ‘Jaarplan interne controle

om als gemeente ook in de toekomst in

2017’.

control te blijven. Aangezien het huidige
IC-plan uit 2012 dateert, is het IC-plan
geactualiseerd en vernieuwd. Door middel van het interne controleplan 20172020 is invulling gegeven aan de actualisatie van de interne controle

1.3

5956

Discussienotitie kwaliteitsniveau verhardingen-

•

beheer Laarbeek.
•

Er wordt kennis genomen van de ‘Notitie

De benodigde middelen ten behoeve

t.b.v. discussie kwaliteitsniveau verhardingen

van het handhaven van kwaliteitsniveau

in de gemeente Laarbeek’.

B zijn verwerkt in de meest recente

Het College kiest voor doorrekening van kwa-

versie van de kadernota 2018.

liteitsniveau B van de verhardingen in de
gemeente Laarbeek.

Nr.

Onderwerp

2.

Niet-bespreekstukken

2.2

5965

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

Instemmen tot de wijziging van de gemeen-

Ingestemd wordt met het wijzigen van de ge-

Burgemeester en wethouders van Hee-

schappelijke regeling Blink 2016.

meenschappelijke regeling Blink

ze-Leende hebben gevraagd om toe te
mogen treden tot de regeling Blink.
Door het Algemeen Bestuur van Blink is
hierop positief gereageerd. Noodzakelijk
is dat de regeling met het oog hierop
gewijzigd wordt. De voorliggende regeling wordt hierop aangepast.

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Vergadering Algemeen Bestuur MRE op 21 juni 2017.

Wethouder Van Zeeland gaat hier naar toe.
De evaluatie van het MRE is nog niet beschikbaar.
Desondanks wil het college van Laarbeek bekrachtigen dat de samenwerking, vanuit wederkerigheid,
in MRE-verband een belangrijke toegevoegde waarde voor de regio heeft en kan hebben.

3.2

Vergaderschema Metropoolregio 2018.

V.k.a.

2/2

