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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 4 JULI 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 27

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

juni 2017
1.3

5992

Accountantsverslag 2016

1. Kennis nemen van het accountantsverslag

Elk jaar controleert de accountant de

2016 en deze toevoegen aan de stukken die

opgestelde Programmarekening. Naar

horen bij het raadsvoorstel ter vaststelling van

aanleiding van deze controle wordt

Programmarekening 2016.

een controleverslag geschreven dat

2 Met de accountant in overleg treden over het

aan de gemeenteraad wordt overhan-

onderdeel ‘winstnemingen binnen de

digd. Het accountantsverslag 2016 is

grondexploitatie’.

op 29 juni 2017 ontvangen. In het

3. De auditcommissie en raad actief informeren
over deze problematiek.

verslag adviseert de accountant de
gemeente om nieuw beleid te formuleren om winsten in het grondbedrijf
als gerealiseerd te beschouwen naar
rato van de voortgang van de grondexploitatie.
Gemeente Laarbeek heeft de afgelopen jaren steeds een voorzichtig beleid gevoerd waarbij winsten in het
grondbedrijf steeds genomen zijn aan
het eind van de looptijd van de
grondexploitaties. Nu de accountant

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

adviseert om winsten tijdens de looptijd van het complex (naar rato van
de voorgang) te realiseren zullen we
in overleg met de accountant treden
over hun advies.
1.4

5996

Dekking voorzieningenclusters

Memo afhandeling financiering voorzieningen-

Naar aanleiding van de financiële ver-

clusters aanbieden aan de cie AZ

antwoording over de uitgaven van de
voorzieningenclusters, is in raadsvergadering van 16 maart 2017 toegezegd om de dekking van dit project
aan de commissie Algemene Zaken
voor te leggen.

2.

Niet-bespreekstukken

2.1

5976

Aanleg invalidensteiger visvijver Lieshout

Er wordt ingestemd bij te dragen in de aanschaf

De Hengelsportvereniging heeft een

materiaal voor een bedrag van maximaal €

verzoek ingediend voor het beschik-

5.000,-. Dit bedrag komt ten laste van de begro-

baar stellen van materiaal voor het

tingspost 62108060 bruggen

vervaardigen van een invalidensteiger.

2.2

5968

Verzoek tot een Vangnetuitkering Participatie-

Besloten is:

Het BUIG-budget is een uitkering van

wet 2016.

1. In te stemmen met bijgaand verzoek tot een

het rijk voor de bekostiging van uitke-

Vangnetuitkering Participatiewet over 2016 en

ringen op grond van de Participatie-

dit verzoek bij het Rijk in te dienen;

wet, de IOAW , de IOAZ en het BBZ

2. Het te ontvangen bedrag vanuit de Vang-

2004. Het Buigbudget voor de ge-

netuitkering als extra bijdrage betaalbaar stellen

meente Laarbeek bedroeg voor 2016

aan Senzer.

€ 2.669.439,- en is overgemaakt als
bijdrage aan de GR Senzer. De uitgaven voor Laarbeek in 2016 kwamen

2/5

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

uit op € 2.898.577,-. Hiermee kwam
het tekort voor 2016 uit op - €
229.138,- (-8,6%).
Het tekort tot 105% van de toegekende rijksbijdrage (€ 133.472,-),
wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling van Senzer volgens het
solidariteitsprincipe gedekt uit het
resterende BUIG-budget van de andere deelnemende gemeenten. Voor het
tekort boven de 5% kunnen we in
aanmerking komen voor een aanvullende uitkering vanuit het Rijk op
grond van de Vangnetregeling. Hiertoe moeten we bij het Rijk een verzoek indienen. Bij toekenning hiervan
wordt deze aanvullende uitkering als
extra bijdrage doorbetaald aan de GR
Senzer.
2.3

5981

Tijdige plaatsing noodlokalen Commanderij Col-

Besloten wordt in te stemmen met plaatsing van

In de raadsvergadering d.d. 20 april

lege

de noodlokalen vóór het verstrijken van de be-

2017 is besloten om ter overbrugging

zwaartermijn, teneinde de noodlokalen tijdig ge-

van de ingebruikname van de school-

reed te hebben voor aanvang schooljaar.

woningen voor het Commanderij College drie noodlokalen te huren, voor
een periode van maximaal twee jaar.
Hiervoor zijn alle noodzakelijke voorbereidingen in volle gang en is een
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Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd; de verlening wordt verwacht in week 27.
Om de extra noodlokalen tijdig gereed te hebben voor aanvang van het
nieuwe schooljaar dient ca. 2 weken
vóór het verstrijken van de bezwaartermijn te worden overgegaan tot
plaatsing.
2.4

5971

Subsidieverzoek t.b.v. een waardig afscheid

1. Besloten wordt om het subsidieverzoek ten

Jaarlijks worden in Nederland meer

van abortuskinderen

behoeve van het project ‘Een waardig afscheid

dan 30.800 abortussen gepleegd. De

van abortuskinderen’ te weigeren.

aanvrager wil geaborteerde kinderen

2. Ingestemd is met bijgesloten beschikking.

minstens een crematie geven zodat er
op een eerbiedwaardige wijze afscheid kan worden genomen. Rutgersstimezo afdeling Stimezo Abortuskliniek geeft aan absoluut geen
foetussen mee te geven aan derden.
Ongeacht de goede bedoelingen van
de initiatiefnemer. Deze keuze is aan
de moeder. Daarnaast betreft het ook
een niet Laarbeeks initiatief. Het subsidieprogramma biedt dan ook geen
subsidiemogelijkheden. Om deze genoemde redenen wordt het subsidieverzoek geweigerd.
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Nr.

Onderwerp

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging opening Laarhuys 14 juli 2017

3.2

VNG - Vacatures VNG-commissie Europa en Interna-

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

Wethouders Briels en Van Zeeland en burgemeester Van der Meijden gaan.
Geen interesse vanuit Laarbeek.

tionaal
3.6

Uitnodiging bestuurlijke informatiebijeenkomst ver-

Wethouders Briels en Van Zeeland gaan.

snelling transitie veehouderij 13 juli 2017
3.7

UITNODIGING Kick-off meeting 13 juli a.s. 16.00 uur,

V.k.a.

Senzer, Helmond
3.8

Uitnodiging afscheid Gert-Jan Kusters, gemeentesecre-

Gemeentesecretaris en wethouder Buter gaan.

taris Deurne, 29 augustus 2017
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