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Nr.

B&W

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1
1.5

6213

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering

Besluitenlijst wordt overeenkomstig concept vast-

21 november 2017

gesteld.

Uitblijven beslissing op het handhavingsverzoek

Het verzoek om handhaving wordt afgewezen op

Er is een verzoek om handhaving inge-

betreffende Wolfsputten 8/11 te Aarle-Rixtel.

grond van de mogelijkheid van (zicht op) legali-

komen betreffende het perceel Wolfs-

satie van de strijdige situatie door gehoor te ge-

putten 11 te Aarle-Rixtel. het verzoek

ven aan de overwegingen in het vonnis van de

om handhaving wordt afgewezen op

rechtbank.

grond van de mogelijkheid van (zicht
op) legalisatie van de strijdige situatie.

1.8

6199

Voortgang Laarbeek Energiek

RIB

Het college stemt in met de bijgevoegde con-

In 2016 is het Duurzaamheidspro-

cept-Raadsinformatiebrief inzake de voortgang

gramma Laarbeek Energiek gestart.

van het duurzaamheidsprogramma ‘Laarbeek

Tussentijds is de gemeenteraad op de

Energiek’.

hoogte gehouden over de voortgang
van het programma. Via deze Raadsinformatiebrief wordt de raad opnieuw geinformeerd over de stand van zaken. In
deze Raadsinformatiebrief wordt gefocust op de resultaten die eerder voor
2017 gedefinieerd zijn, de financiële
verantwoording en de planning 2018

1.9

6197

Subsidie Weekend van de Blaasmuziek 2018

1. Besloten wordt om het subsidieverzoek ge-

Stichting Tsjechische Blaasmuziek Laar-

deeltelijk af te wijzen;

beek organiseert in het weekend van 10

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

2. Besloten wordt om een subsidiebedrag van €

maart het "Weekend van de Blaasmu-

1000,- toe te kennen ten behoeve van het muzi-

ziek". Hiervoor stelt het college €

kale evenement.

1000,- ter beschikking

3. Besloten wordt om het subsidiebedrag direct
vast te stellen en er behoeft er geen verantwoording over de uitgaven te worden afgelegd.
4. Ingestemd wordt met de bijgesloten beschikking.
1.10

6114

Subsidieverzoek Kwizut

Besloten is:

De feestavond van de 7e editie van

1. om een structurele subsidie te verstrekken

Kwizut zal op 13 januari 2018 in d'n Ek-

voor de duur van het subsidieprogramma 2016-

ker worden gevierd. Voor de feestavond

2019 van €500,- per jaar ten behoeve van de

in 2018 en 2019 wordt per jaar een be-

feestavond van Kwizut;

drag van €500,- toegekend.

2. dat over de verkregen subsidie geen verantwoording verschuldigd is;
3. om de subsidie direct vast te stellen;
4. bekeken wordt of Kwizut structureel opgenomen kan worden in het nieuwe subsidieprogramma;
5. om in te stemmen met de bijgesloten beschikking.
1.11

5769

Geplaatste zeecontainers

1. het Openlucht Theater in Mariahout wordt in

Er heeft een inventarisatie plaatsgevon-

de gelegenheid gesteld een aanvraag voor een

den van geplaatste zeecontainers in on-

omgevingsvergunning in te dienen voor de ge-

ze gemeente. Zeecontainers zijn van-

plaatste zeecontainer;

wege het uiterlijk aanzien niet gewenst

2. carnavalsvereniging de Teugelders wordt in de

en moeten om die reden worden ver-

gelegenheid gesteld om een omgevingsvergun-

wijderd. Bij verenigingen kan een zee-

2/7

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

ning in te dienen voor de geplaatste zeecontainer

container - onder bepaalde voorwaar-

aan de rechterzijkant bij Muziekcentrum ‘t Anker

den - geplaatst blijven. Diverse vereni-

in Beek en Donk;

gingen hebben hiervoor een omge-

3. bij de herziening van het Bestemmingsplan

vingsvergunning verkregen. Zij hebben

Buitengebied Laarbeek wordt een bouwblokmo-

hiervoor leges moeten betalen. De leges

gelijkheid opgenomen voor de zeecontainer bij

worden via een subsidie gecompen-

Hondenclub de Heidehond aan Mortelven in Ma-

seerd. Aan een aantal verenigingen

riahout, voor de zeecontainer bij Hondenclub ons

wordt (na wijziging van het bestem-

Vertrouwen aan Kampenweg in Beek en Donk en

mingsplan) nog een omgevingsvergun-

voor de zeecontainer van Senzer bij sportpark ’t

ning verleend voor het geplaatst hebben

Luijtelaar aan de Herendijk 11 in Lieshout;

van een zeecontainer. Een aantal zee-

4. in overleg met HiepHoi (Kindervakantiewerk

containers wordt tijdelijk gedoogd.

Beek en Donk) wordt bekeken of de container
die nu geplaatst is aan de IJsweg een plek kan
krijgen bij het hoofdgebouw van de scouting aldaar;
5. het Commanderij college, Lifestyle Centre
Laarbeek en tennishal D’n Ouwe Toren worden
opgedragen de zeecontainers te verwijderen en
verwijderd te houden;
6. er wordt subsidie verleend voor een totaal bedrag van € 1.320,00 aan de verenigingen die leges hebben betaald voor de omgevingsvergunning voor de zeecontainer;
1.12

5970

Subsidieverzoek Kerstshow 2017 van de Roller-

Besloten is:

Rollerclub De Oude Molen verzoekt de

club

1. om een subsidie te verstrekken van €500,-

gemeente om een financiële bijdrage te

ten behoeve van de kerstrollershow van Roller-

leveren aan de kerstrollershow die
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club de Oude Molen;

wordt gehouden op 16 en 17 december

2. dat over de verkregen subsidie geen verant-

2017. De show wordt jaarlijks georgani-

woording verschuldigd is;

seerd in Sporthal D’n Ekker te Beek en

Besloten wordt om de subsidie direct vast te

Donk.

stellen. De subsidie toe te kennen voor de duur

Er wordt een subsidie verleend van €

van het huidige subsidieprogramma en daarna

500,-. Aangezien de subsidie al meerde-

beoordelen of de subsidie structureel opgenomen

re jaren achterelkaar wordt toegekend

kan worden in het nieuwe subsidieprogramma. in

wordt deze voor de resterende periode

te stemmen met de bijgesloten beschikking.

van het huidige subsidieprogramma
vastgesteld. Daarna zal worden bezien
of de activiteit in het nieuwe subsidieprogramma als structurele subsidie terug kan komen

1.13

6239

Subsidieverlening KC de Raagten

Het college besluit om in te stemmen met het

Kindcentrum De Raagten wil zich graag

verlenen van een eenmalige maximum subsidie

presenteren als duurzame 'groene'

van € 3.200,- aan Kindcentrum De Raagten on-

school en kan daarmee als voorbeeld

der de voorwaarden dat:

dienen voor de andere scholen in Laar-

1) publiciteit rondom het buitenlokaal en ver-

beek. Het Kindcentrum wil graag het

groening speelplein wordt afgestemd met de

schoolplein nog meer vergoenen om de

gemeente;

leerlingen in het groen te laten spelen

2) het Kindcentrum, Stichting Platform Duur-

en bewegen. Ook wil het Kindcentrum

zaam Laarbeek en de gemeente met elkaar in

graag een amfitheater realiseren, zodat

gesprek blijven over het borgen van duurzaam-

kinderen les kunnen krijgen in de bui-

heidseducatie in het onderwijsprogramma.

tenlucht. Eerder heeft Kindcentrum voor
dezelfde faciliteiten een subsidieaanvraag uit het duurzaamheidsfonds gedaan. Omdat deze aanvraag onder de €
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5.000,- bleef, is de subsidie destijds
gemandateerd door de stuurgroep
Laarbeek Energiek verleend. Deze subsidie is ontoereikend gebleken voor de
realisatie van het gehele plan. Daarom
heeft Kindcentrum De Raagten nu een
aanvullende aanvraag gedaan.
1.14

6232

Investering zonnepanelen gebouw IVN Laar-

Het college besluit om:

IVN Laarbeek wil graag het clubgebouw

beek

1. In het kader van model staan de investering

voorzien van zonnepanelen. De wens

van de benodigde zonnepanelen ter hoogte van €

van IVN Laarbeek sluit uitstekend aan

10.175,- voor onze rekening te nemen;

bij de beleidslijn van de gemeente. De

2. Van 2018 tot en met 2027 geen subsidie te

gemeente vindt het immers belangrijk

verstrekken aan IVN Laarbeek;

om het goede voorbeeld te geven als

3. Vanuit het oogpunt van revolverendheid, het

het gaat om duurzaamheid. De ge-

bedrag van € 1.040,- dat IVN Laarbeek voorheen

meente zal de investering van de beno-

jaarlijks aan subsidie ontving, van 2018 tot en

digde zonnepanelen voor haar rekening

met 2027 jaarlijks één-op-één te storten in de

nemen. Het bedrag dat IVN Laarbeek

bestemmingsreserve ‘Duurzaamheidsfonds’, me-

jaarlijks aan subsidie ontving zal in ruil

de ter dekking voor toekomstige investeringen in

hiervoor voor een periode van tien jaar

duurzame maatregelen.

worden ingehouden. De gemeente heeft
de investering op deze manier binnen
tien jaar terugverdiend. Er zit 25 jaar
garantie op de opbrengst van de panelen en de zonnepanelen zelf hebben een
garantie van tien jaar. De omvormer
bezit een garantie van vijf jaar
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6231

Woonplaatsbeginsel

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

Er wordt ingestemd met:

Procedurele afhandeling van instem-

1. Het kennisnemen van het convenant uitvoe-

ming met de wijziging van het woon-

ring woonplaatsbeginsel Jeugdwet.

plaatsbeginsel in de jeugdwet door de

2. Het mandateren van mevrouw J. Visscher van

gemeente Laarbeek

de gemeente Eindhoven, de portefeuillehouder
jeugd binnen de regio, om het convenant namens de gemeente Laarbeek in de regio Zuidoost-Brabant te ondertekenen.
2.

Niet-bespreekstukken

2.3

6228

Subsidie Laarbeek kampioenschappen tennis

Besloten is:

De drie tennisverenigingen binnen Laar-

1. om een subsidiebedrag ter hoogte van € 500,-

beek hebben besloten om de Laarbeek-

toe te kennen en direct vast te stellen, met als

kampioenschappen nieuw leven in te

voorwaarden dat het evenement ook daadwerke-

blazen. Ze hebben het toernooi in een

lijk plaatsvindt;

nieuw jasje gestoken en er een een-

2. dat de ontvanger geen verantwoording over

daags team-evenement van gemaakt.

de uitgaven hoeft te geven;

Hiervoor stelt het college € 500,- ter

3. om in te stemmen met de bijgesloten beschik-

beschikking.

king.
2.4

6135

Subsidie voor toernooi basketbalclub Lieshout

1. Besloten is om een eenmalige subsidie ter

1 keer per 3 a 4 jaar wordt er een toer-

G-team op 25 november 2017 in sporthal de

hoogte van de € 208,80 toe te kennen en direct

nooi georganiseerd voor het G-team,

Klumper

vast te stellen ten behoeve van het toernooi van

waarbij verschillende teams uit Neder-

het G-team van Basketball Club Lieshout.

land en België zullen deelnemen. Dit is

2. Over de verkregen subsidie behoeft geen ver-

een basketbal toernooi voor mensen

antwoording meer te worden afgelegd.

met een verstandelijke beperking.

3. Instemmen met bijgesloten beschikking.

Deze keer vond het toernooi plaats op
25 november 2017 in Sporthal De
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Klumper te Lieshout.
Op een leuke manier worden er wedstrijdjes gespeeld, zodat de spelers hun
krachten kunnen meten met andere Gbasketballers! Plezier hebben met elkaar staat voorop deze dag.
Besloten is om hiervoor een eenmalige
subsidie ter hoogte van de € 208,80 toe
te kennen en direct vast te stellen.

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.2

Duurzaam Wonen in de Regio: save the date! 1 februari

Wethouder Briels gaat

2018
3.4

SAVE THE DATE Verkiezingsconferentie Cultuur & Ge-

v.k.a.

meenten 2 februari 2018
3.6

Uitnodiging 25 jaar Omroep Kontakt 16 december 2017

Wethouders Buter en Briels en Burgemeester Van
der Meijden gaan.

3.7

Uitnodiging prinsenreceptie CV de Raopers 9 december

v.k.a.

2017
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