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Nr.

B&W

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1
1.3

5879

Onderwerp

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering 23

Besluitenlijst wordt overeenkomstig concept vast-

mei 2017

gesteld.

Programmarekening 2016

1. De gemeenteraad wordt voorgesteld om:
* De Programmarekening 2016 met het

Samenvatting

Elk jaar maakt de gemeente de programmarekening op. Hierin staat wel-

positieve rekeningsaldo van € 727.792,-vast

ke activiteiten door het college zijn

te stellen;

uitgevoerd en welke inkomsten en uit-

* Een bedrag van € 407.526,- uit de
bestemmingsreserve Sociaal Domein te
onttrekken omdat dit het negatieve saldo is
van programma 3 als onderdeel van de
resultaatbestemming, waardoor het
rekeningsaldo € 1.135.318,- (inclusief deze
reservemutatie)bedraagt. Het saldo van de
reserve Sociaal Domein bedraagt na deze
mutatie € 900.000,-;
* Het positieve saldo van de jaarrekening 2016
inclusief de onttrekking uit de reserve Sociaal
Domein van € 1.135.318,- als volgt te
bestemmen:
* Een bedrag van € 34.771,- beschikbaar te
stellen in 2017 voor kosten van de
rekenkamercommissie;
* Een bedrag van € 67.310,- beschikbaar te
stellen in 2017 voor het onderhoud van de
speelplaatsen in Aarle-Rixtel;

gaven daarbij hoorden. Aan de gemeenteraad wordt een voorstel gedaan hoe het positieve saldo van €
727.792,- bestemd zou kunnen worden. De programmarekening is het
laatste document in de planning- en
controlcyclus van 2016 en met het
vaststellen van het document wordt
het jaar 2016 formeel afgesloten.

* Een bedrag van € 122.455,- beschikbaar te
stellen in 2017 voor de personeelskosten als
gevolg van het overnemen van twee
medewerkers van het MRE;
* Het restantbedrag van € 910.782,toevoegen aan de Algemene Reserve. Het
saldo van de Algemene Reserve bedraagt na
deze mutatie € 12.600.000,-.
2. De (laatste) productenrekening 2016 wordt
vastgesteld.
1.4

5905

Problematiek/verzoek om handhaving Auwerstraat 4 te Beek en Donk.

1. De eigenaar van het perceel Auwerstraat 4a

Bij de boerdrijsplitsing op de

te Beek en Donk wordt medegedeeld dat er

Auwerstraat 2a/4 te Beek en Donk is

van gemeentewege geen mogelijkheden zijn

een deel van de bedrijfsbebouwing

om succesvol op te treden tegen het

blijven staan. Er is geen mogelijkheid

overtollige bedrijfsgebouw op het belendende

om deze bedrijfsbebouwing alsnog te

perceel Auwerstraat 2a;
2. Voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving
wordt de eigenaar van het perceel
Auwerstraat 4a in een mondeling gesprek
geïnformeerd;
3 Een hercontrole wordt uitgevoerd op het

laten verwijderen en/of terug te brengen tot de wettelijk toegestane afmetingen. Vanwege de bestemming 'woning' is het echter niet meer toegestaan het bedrijfsgebouw bedrijfsmatig
te gebruiken.

perceel Auwerstraat 2a te Beek en Donk en
zo nodig wordt de controle gevolgd door het
opleggen van een vooraankondiging last
onder dwangsom.
1.5

5933

Voorstel verkeersproblematiek bij basisschool

Ingestemd wordt met:

De jeugdgemeenteraad heeft de ver-

de Raagten en 't Otterke op te lossen

1. het voorstel dat de jeugdgemeenteraad haar

keersproblemen rondom basisscholen

bevindingen op 1 juni zal presenteren aan de

't Otterke en de Raagten onderzocht.

raad;

Samen met de dorpsraad, Veilig Ver-

2. het nader laten uitzoeken van de
mogelijkheden om de aanpassingen in de
infrastructuur met draagvlak van bewoners te

keer Nederland en 't Otterke is gekeken naar oplossingen om het verkeer
voor kinderen veiliger te maken bij de
2/4

kunnen uitvoeren en bekostigen.

scholen.
Nader uitzoeken van de mogelijkheden
om de aanpassingen in de infrastructuur met draagvlak van bewoners te
kunnen uitvoeren en bekostigen.

1.6

5934

Subsidieverzoek Laarbeekse Golfkampioenschappen

1. Besloten wordt om het subsidieverzoek ten

Het subsidieverzoek ten behoeve van

behoeve van de Laarbeekse

de 12e Laarbeekse Golfkampioen-

Golfkampioenschappen te weigeren.

schappen, gehouden op Golfbaan de

2. Ingestemd wordt met bijgesloten beschikking.

Swinkelsche in Someren, is geweigerd.

1.7

5922

Subsidieverzoek dorpsfeesten Aarle-Rixtel

Besloten is:

Dit jaar worden de dorpsfeesten in

1. Ingestemd wordt met het verlenen van een

Aarle-Rixtel gehouden van donderdag

eenmalige subsidie van € 2.000,- t.b.v. de

25 mei tot en met zondag 28 mei

dorpsfeesten in Aarle-Rixtel op basis van het

2017.

subsidieprogramma maatschappelijk domein

Hiervoor stelt de gemeente een een-

2016-2019;
2. Het subsidiebedrag direct vast te stellen,

malige subsidie van € 2.000,- beschikbaar.

waarbij geen verantwoording over de
uitgaven hoeft te worden afgelegd door de
aanvrager;
3. in te stemmen met de bijgesloten
beschikking.
2.

Niet-bespreekstukken

2.3

5926

2.4

5906

Onkruidbeheer verhardingen en vegen goten

Besloten wordt om het onkruidbeheer op ver-

Het onkruidbeheer op verhardingen en

2017

hardingen en vegen goten te gunnen aan de

vegen goten wordt voor het jaar 2017

Gemeenschappelijke Regeling Blink.

uitgevoerd door Blink.

Verzoek om bijdrage Glow in the Dark Project

Ingestemd wordt met:

Het college heeft besloten om het glow

van de Jeugdgemeenteraad

1. de verlening van een eenmalige subsidie van

in the dark project van de Jeugdge-

€ 4.125,- aan Stichting ViERBINDEN ten

meenteraad Laarbeek, werkgroep ver-

behoeve van het machinaal aanbrengen van

keer, toestemming en een financiële

glow in the dark verf op het fietspad tussen

bijdrage (€ 4.125,-) te geven. Het
3/4

de Oranjebrug en de Bavariabrug;
2. het direct vaststellen van de subsidie aan

fietspad tussen de Oranjebrug en de
Bavariabrug zal machinaal worden

Stichting ViERBINDEN zodat er geen

voorzien van glow in the dark verf om

verantwoording meer over behoeft te worden

het veiligheidsgevoel van burgers te

afgelegd;

vergroten.

3. bijgevoegde raadsinformatiebrief.

De jeugdgemeenteraad zal op 1 juni
de raad toestemming vragen om dit
project uit te voeren.

2.5

5931

Contracten AKJ, De Kindertelefoon en Sensoor

* Voor uitvoering van wettelijke landelijke taken

Met dit voorstel wordt op een kosten-

een overeenkomst aan te gaan met AKJ, De

neutrale wijze de continuïteit gewaar-

Kindertelefoon en Sensoor

borgd van de uitvoering van wettelijke

* De standaardovereenkomst met een duur van
4 jaar voor AKJ, De Kindertelefoon en Sensoor
te ondertekenen

taken door AKJ, De Kindertelefoon en
Sensoor. De adviescommissie Sociaal
Domein van de Peelgemeenten heeft
positief geadviseerd in het ondertekenen van de overeenkomsten. Omdat
het om een lokaal in te kopen voorziening gaat moet dit besluit door de colleges van de individuele gemeenten
worden genomen.

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.3

Uitnodiging open dag dierenpark Regter Eind Beek en

Burgemeester en wethouder van Zeeland gaan.

Donk op 4 juni 2017
3.4

Uitnodiging Nacht van de vluchteling

College is helaas verhinderd; graag bericht van
verhindering uit laten gaan.

4/4

