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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 27 JUNI 2017
Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nr.

B&W

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1

Onderwerp

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering 20 juni

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

2017
1.2

5960

Verzoek om handhaving Croylaan 4a te Aarle-

Verzoekschrift om handhaving afwijzen.

Rixtel

Het afwijzen van een verzoekschrift om
handhaving van de Erfgoedgoedvereniging Heemschut inzake een vermeende
overtreding van artikel 2.1. Wabo en/of
artikel 11 Monumentenwet op het adres
Croylaan 4a te Aarle Rixtel.

2.

Niet-bespreekstukken

2.1

5948

Overlast hondenpoep

Besloten is om kennis te nemen van bijgevoegde

De gemeente heeft een bewonersbrief

brief en deze te versturen.

ontvangen met het verzoek om meer

Een afschrift hiervan zal aangeboden worden aan

aandacht te besteden aan de honden-

de commissie Algemene Zaken.

poep en loslopende honden op speelveld
De Ratel te Beek en Donk.

2.2

5966

Toekenning en uitbetaling monumentensubsidie

Besloten wordt om de monumentensubsidie voor

Het college heeft besloten om een mo-

Pater de Leeuwstraat 19

Pater de Leeuwstraat 19 in Beek en Donk vast te

numentensubsidie uit te betalen voor

stellen en uit te betalen.

het gemeentelijk monument Pater de
Leeuwstraat 19 in Beek en Donk.

2.3

5973

Formalisering aanwijzing vertegenwoordiger

Het besluit van 25 september 2012 waarin wet-

Door de voorzitter van de stichting

van de gemeente Laarbeek bij Peelnetwerk

houder van Zeeland namens het college van bur-

Peelnetwerk wordt gevraagd om het be-

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

gemeester en wethouder is aangewezen als ver-

sluit van 25 september 2012 waarin

tegenwoordiger bij de stichting Peelnetwerk op-

wethouder van Zeeland namens het col-

nieuw bekrachtigen.

lege van burgemeester en wethouder is
aangewezen als vertegenwoordiger bij
de stichting Peelnetwerk opnieuw te bekrachtigen.

2.4

5972

Mandaatbesluit behandeling bezwaarschriften

Mandaat te verlenen aan de algemeen directeur

Mandaat wordt verleend aan de alge-

Peelgemeenten

van de Gemeenschappelijke regeling Peelge-

meen directeur van de Gemeenschap-

meenten voor de behandeling van bezwaarschrif-

pelijke regeling Peelgemeenten voor de

ten sociaal domein conform bijgevoegd man-

behandeling van bezwaarschriften soci-

daatbesluit.

aal domein. Dit mandaat wordt verleent
in verband met opzetting Peel 1.6 naar
Peelgemeenten.

2.5

5969

Verhoging gemeentelijke bijdrage Collectieve

Besloten is:

De gemeente Laarbeek heeft sinds 2014

Aanvullende Verzekering.

1. In te stemmen met de verhoging van de

de Maatwerkregeling. De gemeentelijke

gemeentelijke bijdrage op de premie voor de

Maatwerkregeling heeft als doel mensen

collectieve aanvullende zorgverzekering voor

met een chronische ziekte en/of beper-

inwoners met een inkomen tot 120% van de

king, financieel tegemoet komen in de –

geldende bijstandsnorm met ingang van 1

hoge - zorgkosten. Eén van de onderde-

januari 2018 met € 4,- per maand per

len van de Maatwerkregeling is de Col-

verzekerde voor de collectieve aanvullende

lectieve Aanvullende Verzekering. Aan-

verzekering ‘extra uitgebreid’, waarmee de

gezien de gemeentelijke bijdrage in de

gemeentelijke bijdrage op de collectieve

maandelijkse premiebetaling voor het

aanvullende verzekering ‘extra uitgebreid’

pakket ‘extra uitgebreid’ niet in alle

wordt vastgesteld op € 33,- per maand per

Peelgemeenten gelijk is wordt, in het

verzekerde.

kader van de harmonisering van beleid

2. De meerkosten op te vangen binnen het

en uitvoering binnen de Peelgemeenten,
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Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

bestaande beschikbare budget van het Sociaal

voorgesteld om in alle deelnemende

Domein.

gemeenten de gemeentelijke bijdrage
eensluidend te laten vaststellen.

2.7

5977

GBA-V autorisatie

1. Het convenant Bestrijden schoolverzuim en

Leerplichtambtenaren in de regio Zuid-

voortijdig schoolverlaten Zuidoost Brabant als

oost Brabant hebben de afspraak ‘één

bijgevoegd aan te gaan;

school één leerplichtambtenaar’ (dit

2. De raad om toestemming vragen om de

werkt naar tevredenheid van alle be-

gemeenschappelijke regeling GGD Brabant

trokkenen). Dit vraagt wel dat de leer-

Zuidoost te wijzigen, waarmee het college zijn

plichtambtenaren gebruik kunnen ma-

wettelijke taken op het gebied van leerplicht

ken van de GBA’s van de ’21’. De wette-

en voortijdig schoolverlaten overdraagt aan de

lijke eis voor het verkrijgen van autori-

GGD Brabant Zuidoost conform

satie voor het landelijke Gemeentelijke

conceptbesluit;

Basisadministratie-Verstrekkingsregiem

3. Het dagelijks bestuur van de GGD te

(GBA-V) is dat de verantwoordelijkheid

machtigen om de wijzigingen als hier aan de

voor de uitvoering van taken bij een

orde door te voeren in de tekst en toelichting

buitengemeentelijk bestuursorgaan

van de gemeenschappelijke regeling;

moet liggen. Om deze reden zijn de

4. De raad vragen in te stemmen met het

leerplicht- en RMC-taken in 2010 bij de

wijzigen van de gemeenschappelijke regeling

toenmalige gemeenschappelijke rege-

MRE, waarmee de taken op het gebied van

ling (GR) Samenwerkingsverband Regio

leerplicht en voortijdig schoolverlaten bij dat

Eindhoven (SRE), later MRE, onderge-

openbaar lichaam worden weggehaald;

bracht. Inmiddels heeft het MRE beslo-

5. Het raadsvoorstel inzake landelijke autorisatie

ten deze taken niet langer uit te kunnen

GBA-V voor Zuidoost Brabant vast te stellen

voeren. Vandaar dat er gezocht is naar

en aan de raad ter besluitvorming voor te

een andere partij en die is gevonden in

leggen;

de GGD.

6. Kennis te nemen van het voornemen van het
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Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

dagelijks bestuur c.q. de bestuurscommissie
Bestrijding schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaten om de overgedragen gekregen
bevoegdheden op het gebied van leerplicht en
RMC te mandateren aan de gemeentelijke
leerplichtambtenaren en RMCloopbaanbegeleiders;
7. In te stemmen met de financiering van de
aanloopkosten ad € 40.000 door de
deelnemende gemeenten volgens de
voorgestelde verdeelsleutel.
3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.5

Uitnodiging afscheid wethouders d’Haens en Van der Lin-

Burgemeester Van der Meijden gaat.

den, gemeente Bladel, 4 juli 2017
3.6
3.9

Uitnodiging koningschieten Aarles Gildeweekend 20 au-

Burgemeester Van der Meijden en wethouder Van

gustus 2017

Zeeland gaan.

Uitnodiging Gerstoogstborrel 10 juli 2017

College gaat.

4/4

