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Nr.

B&W

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1
1.4

6166

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 17

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met

oktober 2017.

het concept vastgesteld.

Bestemmingswijziging bedrijfswoning Leek-

In principe medewerking verlenen aan het ver-

De locatie Leekbusweg 5-5a heeft een

busweg 5 te Beek en Donk

zoek en betrokkene te verzoeken een ruimtelijke

bedrijvenbestemming. De woning geldt

onderbouwing in te dienen.

daarbij als bedrijfswoning. Betrokkene
wil deze bedrijfswoning afsplitsen van
het bedrijfsgedeelte en deze als burgerwoning verkopen. Gelet op het feit
dat er in de Leekbusweg meerdere
burgerwoningen staan is er aanleiding
om hieraan mee te werken middels een
bestemmingsplanherziening.

1.7

6117

Ongevallencijfers 2014 tot en met 2016.

1. De ongevallencijfers en de aanbevelingen

In dit voorstel wordt ingegaan op de

voor de toekomst zijn voor kennisgeving

ontwikkeling van de ongevallencijfers

aangenomen.

in Laarbeek.

2. Ingestemd wordt om de commissie Ruimtelijk
Domein en de raad te informeren met de
bijgevoegde raadsinformatiebrief.
1.9

6124

Gezondheidssymposium 2018 'Een gezond experiment'

- in te stemmen met het organiseren van het

In dit voorstel wordt het College ge-

gezondheidssymposium ‘Een gezond

vraagd groen licht te geven voor het

experiment’;

organiseren van het gezondheidssym-

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

- hiervoor een bedrag van €4.000,- te

posium ‘Een gezond experiment’.

reserveren.

Hiermee kan vervolg gegeven worden
aan een aanbeveling uit de tussenevaluatie van het Wmo-beleidsplan.

1.11

6073

Verzoek om vergoeding planschade de Schop

In afwijking van het advies van adviseur Antea

Er is een aanvraag voor een tegemoet-

16 in Lieshout

wordt aan de eigenaar van het perceel De

koming in de schade ten gevolge van

Schop 16 in Lieshout geen vergoeding voor

bestemmingsplan 'Nieuwenhof Noord'

planschade (bestemmingsplan “Nieuwenhof

ingekomen. De gemeente heeft advies

Noord”) toegekend.

gevraagd in de vorm van een second
opinion aan een onafhankelijk adviseur.
Het college heeft besloten om geen
planschade toe te kennen.

1.12

6148

2e Tussenrapportage 2017

Com
SD-RZAZ 14

e

1. Ingestemd is met de inhoud van de 2 Tussenrapportage 2017;
e

2. De 2 Tussenrapportage 2017 wordt na be-

Door middel van deze rapportage wordt
de raad geïnformeerd over de voortgang van de benoemde ambities zoals

tot 16-

handeling in de diverse commissies ter vast-

opgenomen in de Programmabegroting

11/Raad

stelling aangeboden aan de raad.

2017 en over de status van de toege-

7-12

kende kredieten. Daarnaast vindt een
actualisatie plaats van de financiële
budgetten welke worden verwerkt in
een begrotingswijziging.

1.13

6116

Definitief besluit belastingsamenwerking.

Er is besloten om:
1. Kennis te nemen van de gewijzigde aan-

Na het voorgenomen besluit door de
vier peelgemeenten in april van dit

bieding van de Belastingsamenwerking

jaar, heeft het college nu gekozen om

Oost-Brabant (BSOB), de consequenties

definitief de taken op het gebied van

daarvan voor de eerder berekende inci-

belastingen en WOZ over te dragen

dentele en structurele financiële voorde-

aan de gemeenschappelijke regeling
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Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

len en de bijbehorende voordeelbereke-

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

ningen voor de verschillende scenario’s;

(BSOB)

2. In te stemmen met een definitief besluit
voor overdracht van taken op het gebied
van belastingen en WOZ aan de gemeenschappelijke regeling van BSOB.
3. Kennis te nemen van de (mogelijke) toetreding per 1 januari 2018 van de gemeente Bernheze en de gemeente SintAnthonis bij de GR BSOB.
4. De heer A. Meulensteen, wethouder Belastingen van de gemeente Laarbeek,
namens onze gemeente aan te wijzen als
vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van BSOB en mevrouw G. Buter als
zijn vervanger na toetreding per 1 januari 2018.
5. Kennis te nemen van het advies van de
Ondernemingsraad van onze gemeente;
6. In te stemmen met het uitvoeringsbeleid
van BSOB en het opstarten van de herwaardering in de systemen van BSOB.
2.

Niet-bespreekstukken

2.1

6165

Verkoop bouwkavels

Ingestemd wordt met de verkoop van de bouw-

Bouwpercelen kunnen pas juridisch ge-

kavels aan de in het bijgevoegde overzicht ge-

leverd worden nadat uw college daar-

noemde kopers.

over een besluit heeft genomen.
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Nr.

Onderwerp

2.2

6163

Com/

Beslissing

Samenvatting

Rapportage treasuryactiviteiten 3e kwartaal

De rapportage treasuryactiviteiten is voor ken-

Door middel van een beknopte rappor-

2017

nisgeving aangenomen.

tage wordt per kwartaal de voortgang

raad

van de treasuryactiviteiten in beeld gebracht.
2.3

6161

Jaarrekening 2016 De Hoge Regt B.V.

1. De jaarrekening 2016 van De Hoge Regt B.V.
wordt vastgesteld;
2. De directie van De Hoge Regt B.V. wordt voor
2016 decharge verleend.

Gemeente is 50% eigenaar van deze
vennootschap. Elk jaar maakt de directie een jaarrekenig. De jaarrekening
2016 moet nog vastgesteld worden door
de eigenaren van de onderneming. Dit
gebeurt tijdens een aandeelhoudervergadering.
In de afgelopen weken heeft de vennootschap de concept jaarrekening
2016 opgesteld. Deze is gecontroleerd
door Wesselman accountants & adviseurs. Nu de jaarrekening gereed is kan
deze worden vastgesteld.

2.4

6169

Voortgang bestuurlijke visie crisisbeheersing
VRBZO

RIB

Kennisnemen van de voortgang van de bestuur-

Het Dagelijks Bestuur van de VRBZO

lijke visie crisisbeheersing VRBZO, en de raad

heeft via de portefeuillehouder crisisbe-

hierover informeren aan de hand van een raads-

heersing VRBZO, burgemeester Hou-

informatiebrief.

ben, opdracht gegeven tot een proces
dat leidt tot een bestuurlijke visie op
crisisbeheersing. Hiertoe loopt een project 'bestuurlijke visie crisisbeheersing'
dat in maart-april 2018 zal resulteren in
een definitief concept dat ter besluitvorming kan worden voorgelegd aan het
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Dagelijks en Algemeen Bestuur van de
Veleigheidsregio Brabant-Zuidoost.
2.5

6170

Het voornemen tot het instellen van een ge-

Ingestemd wordt met het voornemen tot het in-

Het voornemen tot het instellen van een

handicaptenparkeerplaats op kenteken in de

stellen van een gehandicaptenparkeerplaats op

gehandicaptenparkeerplaats op kente-

Lijsterlaan in Beek en Donk.

kenteken in de Lijsterlaan in Beek en Donk.

ken wordt na het besluit van het college
6 weken ter inzage gelegd voor belanghebbenden.

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.2

Teerdag Gilde St.Leonardus 6 november 2017

Wethouder Meulensteen gaat.

3.3

Uitnodiging start van het ‘nieuwe’ Heuvelplein 28 oktober

Burgemeester Van der Meijden, wethouder Briels en

2017

wethouder Meulensteen gaan.

Uitnodiging afscheid burgemeester Veltman, 23 november

Wethouders Briels, Meulensteen en Buter gaan,

2017

burgemeester (met partner) en secretaris gaan.

Uitnodiging 23 november 2017 - Nationaal Congres Loon

v.k.a.

3.5
3.6

op Zand 1001 verhalen - De kracht van duurzaam toerisme

5/5

