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1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1
1.2

6209

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 14

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

november 2017

concept vastgesteld.

Verwijderen beukenhaag Molenstraat in Aarle-

Besloten is om omgevingsvergunning te verlenen

Om de bouw van appartementen moge-

Rixtel.

voor de kap van 175 m2 beukenhaag, staande

lijk te maken is besloten om omge-

langs de Molenstraat in Aarle-Rixtel en de gemaak-

vingsvergunning te verlenen voor de

te afspraken over compensatie/mitigatie als voor-

kap van 175 m2 beukenhaag, staande

waarden in de vergunning op te nemen.

langs de Molenstraat in Aarle-Rixtel.
Met diverse belangenverenigingen en de
ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt
over compensatie/mitigatie. Het gaat
om het plaatsen van gierzwaluwkasten
in het nieuwe gebouw, onderhoud aan
het te handhaven deel van de haag en
inrichting van groen. Deze afspraken
zijn als voorwaarden in de vergunning
opgenomen.

1.3

6132

Advies commissie bezwaarschriften betreffende de

1. In overeenstemming met het advies van de

Voor de door de eigenaar van de perce-

percelen Beemdkant 15 te Lieshout en Meerven

commissie bezwaarschriften wordt het besluit tot

len Beemdkant 15 te Lieshout en Meer-

29a te Mariahout.

het opleggen van een last onder dwangsom

ven 29a te Mariahout ingediende be-

betreffende het perceel Beemdkant 15 te

zwaarschriften betreffende de opgeleg-

Lieshout herroepen voor wat betreft de

de besluiten tot opleggen van lasten
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voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 van de

onder dwangsom wordt deels het advies

omgevingsvergunning van 27 december 2011;

van de commissie bezwaarschriften ge-

2. De last onder dwangsom van € 2.000,00 wordt

volgd. Ten aanzien van de last onder

hiervoor aangepast naar een bedrag van

dwangsom betreffende de overtreding

€ 1.000,00 per geconstateerde overtreding per

van de voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 van

maand met een maximum van 3 maal;

de omgevingsvergunning wordt het be-

3. In afwijking van het advies van de commissie

sluit herroepen.

bezwaarschriften voor wat betreft de overtreding
van artikel 3.101 Activiteitenregeling betreffende
het perceel Beemdkant 15 te Lieshout wordt het
besluit niet herroepen;
4. In afwijking van het advies van de commissie
bezwaarschriften voor wat betreft de overtreding
van artikel 3.123 Activiteitenbesluit betreffende
het perceel Meerven 29a te Mariahout wordt het
besluit niet herroepen;
5. Hiervan wordt mededeling gedaan aan de
eigenaar van de percelen Beemdkant 15 te
Lieshout en Meerven 29a te Mariahout.
1.4

6143

Invorderingsbeschikking Meerven 29a te Mariahout.

1. Overgaan tot invordering van de van

Bij de eigenaar van de percelen Beemd-

rechtswege verbeurde dwangsommen op de

kant 15 te Lieshout en Meerven 29a te

percelen Beemdkant 15 te Lieshout en

Mariahout wordt overgegaan tot invor-

Meerven 29a te Mariahout;

dering van de van rechstwege verbeur-

2. Alle benodigde beschikkingen nemen voor het

de dwangsommen betreffende milieu

in rekening kunnen brengen van wettelijke

overtredingen op beide genoemde per-

rente en aanmaningskosten.

celen.
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1.5

6208

Com/
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Aanwijzing collectieve feestdagen Laarbeek en

De aanwijzing collectieve feestdagen en Regeling

Het college gaat akkoord met de aan-

Regeling bijzondere horeca-openingstijden 2018

bijzondere horeca-openingstijden Laarbeek 2018

wijzing van enkele bijzondere dagen

wordt conform advies vastgesteld.

waarop afgeweken mag worden van de

raad

geldende sluitingstijden voor de horeca
en legt dit vast in een Regeling voor bijzondere horeca-openingstijden en aanwijzing collectieve feestdagen Laarbeek
2018
1.7

6219

Verzoek WoCom bevestigig voornemen verlening

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande con-

Woningcorporatie WoCOm heeft een

omgevingsvergunningen.

ceptbrief.

verzoek ingediend om te bevestigen dat
het college voornemens is omgevingsvergunningen af te geven voor een aantal nieuwbouwprojecten van WoCom
voor zover dit past binnen bestemmingsplan e.d. Doel van dit verzoek is
om voor deze projecten een vermindering van de verhuurdersheffing te kunnen aanvragen. De genoemde projecten
zijn al opgenomen in de Woonvisie en
prestatieafspraken met WoCom.

1.8

6032

Subsidie bibliotheek 2018 ev

Er wordt ingestemd met:

Voor de uitvoering van activiteiten ter

* Het toekennen van een extra jaarlijkse subsidie à

realisatie van het Taalhuis in Laarbeek

€ 38.849,- aan bibliotheek de Lage Beemden voor

hebben bibliotheek de Lage beemden en

de periode ‘18 –‘21 en voorzien in dekking van deze

Vierbinden subsidieaanvragen ingediend

uitgaven à € 38.849,- voor € 10.000 uit het budget

die in dit voorstel worden behandeld.

66230090/42375 (Re-integratie en Participatievoorzieningen algemeen/Budget uitwerking convenant
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Taalhuis) en voor € 28.849 uit het budget
66231090/42135 (Re-integratie/ Uitvoering reintegratie en participatievoorzieningen (het lokaal
te besteden deel)).
* Het toekennen van een éénmalige subsidie à €
6.708,- aan Vierbinden voor het uitvoeren van
werkzaamheden in 2017 in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid, zoals overeengekomen
in het Lokaal Samenwerkingsconvenant Taalhuis
Laarbeek
* Het toekennen van € 20.000,- aan Vierbinden
2018 voor het uitvoeren van werkzaamheden in
2018 in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid, zoals overeengekomen in het Lokaal Samenwerkingsconvenant Taalhuis Laarbeek, en in
dekking van deze uitgaven te voorzien uit budget
66230090/42375 (Re-integratie en Participatievoorzieningen algemeen/Budget uitwerking convenant
Taalhuis).
1.9

6057

Beleid toekennen eenmalige subsidies.

Besloten wordt om:

Onze algemene subsidieverordening en

1. Indien aan een subsidie-ontvanger voor meer

het subsidieprogramma biedt de moge-

dan twee jaar achtereen een eenmalige subsidie

lijkheid aan uw college om éénmalige

is verstrekt voor dezelfde of in hoofdzaak

(project)subsidies te verstrekken. Een

dezelfde voortdurende activiteiten:

dergelijk subsidie kan maximaal twee

a. Deze op te nemen in het eerstvolgende
subsidieprogramma of
b. Deze niet op te nemen in het subsidieprogramma

achtereenvolgende jaren worden toegekend en is bedoeld om nieuwe initiatieven mogelijk te maken. In de praktijk
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en de aanvraag met inachtneming van een

worden er, met toepassing van de

redelijke termijn te weigeren.

hardheidsclausule, regelmatig voor

2. De hiervoor gebruikelijke tekst bij toekenning in

meerdere jaren eenmalige subsidies

de subsidiebeschikking te vervangen door:

verstrekt voor dezelfde activiteiten. Het

‘De hierbij aan uw instelling/vereniging

beleid dient hierop te worden aange-

toegekende subsidie betreft een eenmalige

scherpt.

subsidie. Aangezien wij u voor dezelfde
activiteiten reeds eerder een eenmalige subsidie
beschikbaar hebben gesteld, zullen wij bij een
eventueel volgend vergelijkbaar subsidieverzoek
de afweging maken om: 1) of geen eenmalig
subsidie meer beschikbaar te stellen, of 2) deze
subsidie structureel te maken en de betreffende
activiteiten op te nemen in het eerstvolgend
subsidieprogramma’.
1.10

6216

Opleggen last onder bestuursdwang.

Besloten wordt om een (vooraankondiging van

In de woning aan de Leliestraat in Beek

een) last onder bestuursdwang op te leggen aan

en Donk is er sprake van een onveilige

de eigenaar van de Leliestraat 132 in Beek en

situatie vanwege de grote hoeveelheid

Donk.

aanwezige goederen. Indien de eigenaar de woning niet binnen drie weken
na verzending van het besluit de woning
aanpast volgens de aanschrijving, zal
bestuursdwang worden toegepast.

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging bijwonen Kerstconcert Beek en Donks Ge-

Mogelijk gaat burgemeester Van der Meijden.

mengd Koor zondag 17 december 2017
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Uitnodiging prinsenreceptie De Heikneuters 25 november

Com/
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Samenvatting

v.k.a.

2017
3.3

Uitnodiging installatie burgemeester Blok van Someren, 4

Burgemeester Van der Meijden gaat

december 2017
3.4

Uitnodiging feestelijk onthaal burgemeester Blok van So-

v.k.a.

meren, 9 december 2017
3.6

Uitnodiging Opening Expositie Klokkenroof!, Plundered

v.k.a.

Bells, 7 december 2017
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