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Nr.
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1.1
1.2

6352

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 30

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

augustus 2018.

concept vastgesteld.

Beantwoording vragen De Werkgroep.

Ingestemd wordt met de bijgevoegde concept-

De fractie van De Werkgroep heeft

brief aan de raadsfractie van De Werkgroep.

vragen gesteld over de mogelijke kap
van een bosje in Aarle-Rixtel. Het
college heeft deze vragen met een
brief beantwoord.

1.3

6250

Woonwagenkamp Havenweg Aarle-Rixtel.

Het principebesluit wordt genomen om:

De locatie van het woonwagenkampje

1. Het woonwagenkamp Aarle-Rixtel op de huidi-

aan de Havenweg in Aarle-Rixtel was

ge locatie te laten bestaan;

jarenlang onzeker als gevolg van de

2. De bestaande standplaatsvlakken aan te mer-

regionale verkeersproblematiek. Het

ken als uiterste bebouwingsgrens;

principebesluit is genomen om het

3. Over te gaan tot een herziening van het be-

kampje op de huidige locatie te hand-

stemmingsplan om te komen tot een beter speci-

haven.

fieke en handhaafbare bestemming;
4. Over te gaan tot de verkoop van de woonwagen die in gemeentelijk eigendom is;
5. Over te gaan tot onderhoud aan de toegangsweg en aanwezige beplanting;
6. Onderzoek te verrichten naar de staat van onderhoud en de kosten van renovatie van de sanitaire ruimten/bergingen en daarvoor een bedrag

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Toelichting op besluit

van € 3.500,- beschikbaar te stellen ten laste
van de stelpost nieuw beleid;
7. Nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden en consequenties van een eventuele overdracht van de sanitaire ruimten/bergingen aan
de bewoners;
8. De huurovereenkomsten voor de standplaatsen te actualiseren en indexeren;
9. Met de Wocom in overleg te treden over de
ontwikkelvisie van het college ten aanzien van
het woonwagenkampje aan de Havenweg in Aarle-Rixtel en de rol/verantwoordelijkheden van de
Wocom ten aanzien van het woonwagenkampje;
10. De bewoners van het kampje aan de Havenweg te informeren over de voorgestelde aanpak.
1.4

6339

Opzet Gezondheidsrace 3.0.

Het college heeft kennisgenomen van de opzet

Na vier succesvolle edities van de

van de Gezondheidsrace 3.0.

Gezondheidsrace is een vijfde editie in
voorbereiding. Net als de vorige editie
zullen dit keer verenigingen de strijd
met elkaar aangaan om zoveel
mogelijk mensen te laten bewegen en
bewust te maken van een gezonde
leefstijl. Ook het sociale aspect,
onderling kennismaken en
samenwerking tussen verenigingen
staat centraal in de vernieuwde opzet.
Buurtverenigingen, binnen- en
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buitensport, muzikale en creatieve
verenigingen kunnen meedoen aan de
Gezondheidsrace 3.0.
1.5

6340

Uitbreiding gebiedsteam jeugd.

Instemmen met de uitbreiding van het gebiedsteam Jeugd:

In dit advies is een uitbreiding van
het gebiedsteam jeugd aan de orde.

o 24 uur per week Jeugd en Gezinscoach (à €
63.803,- op jaarbasis) voor 2 jaar.
o 32 uur per week teamondersteuning (à €
27.000,- op jaarbasis) voor 1 jaar.
1.6

6314

Aanbieding Kadernota 2019 en 1ste begro-

Cie SD

Het college van Burgemeester en Wethouders

De GGD Brabant-Zuidoost heeft aan

tingswijziging 2018 GGD Brabant-Zuidoost.

20/2

besluit:

de gemeente Laarbeek en aan haar

Raad

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2019 en

andere leden gevraagd om een

15/3

de 1ste begrotingswijziging 2018 zoals op 28 de-

zienswijze te geven op de 1ste Begro-

cember 2017 ontvangen van de GGD Brabant-

tingswijziging 2018 en een reactie op

Zuidoost;

de Kadernota 2019.

2. Beide onderwerpen in het college gezamenlijk
te behandelen vanwege de inhoudelijk financiële
overlap maar aan de gemeenteraad twee aparte
voorstellen voor te leggen via bijgevoegde
raadsvoorstellen;
3. De raadscommissie Sociaal Domein en de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen
met bijgevoegde reactie met betrekking tot de
Kadernota;
4. Met betrekking tot de voorgestelde 1ste begrotingswijziging de raadscommissie Sociaal
Domein en de gemeenteraad bijvoegde zienswij-

3/11
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ze voor te leggen en in te stemmen met:
i. Een structurele verhoging van het bedrag per
inwoner van €0,105 in 2018 oplopend tot €0,16
vanaf 2020 voor de toename van het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen in Laarbeek;
ii. Een eenmalige ophoging van de algemene reserve van de GGD door gemeenten tot de ondergrens van €600.000,- welke voor Laarbeek neerkomt op een eenmalige gemeentelijke bijdrage
van €1,0173 per inwoner;
5. De concept-zienswijze over de 1ste begrotingswijziging 2018 en de reactie op de kadernota 2019 na bespreking in de raadscommissie Sociaal Domein van 20 februari 2018 te verzenden
naar het Dagelijks Bestuur van de GGD BrabantZuidoost;
6. De door de gemeenteraad op 15 maart 2018
vastgestelde zienswijze over de 1ste begrotingswijziging 2018 en de reactie op de kadernota
2019 te verzenden naar het Dagelijks Bestuur
van de GGD Brabant-Zuidoost.
1.8

6343

Uitwerking motie gemeenteraad d.d. 6 juli

RD

2017 inzake (de totstandkoming van een visie

21/2

voor) het buitengebied.

Raad

gebied Laarbeek’ met hieraan gekoppeld

6 juli 2017 is een motie aangenomen

15/3

de offerte van de ODZOB van 31 januari

waarbij aan burgemeester en wet-

2018 te kiezen voor optie 2;

houders de opdracht is verstrekt om

Besloten wordt om:
1.

T.a.v. de inhoud van de ‘Notitie Buiten-

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 in de raadsvergadering van
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2.

3.

4.

In te stemmen met het opstellen van

vooruitlopende op een toekomstig

een visie voor het buitengebied conform

Omgevingsplan c.q. Omgevingsvisie,

de inhoud van het projectplan ‘Laarbeek

voor 2018 een tijdsplanning te geven

op weg naar een duurzaam en toekomst-

ten einde in 2018 te komen tot een

bestendig buitengebied’;

visie ten aanzien van het wonen,

De gemeenteraad in zijn vergadering

werken, recreëren en behouden en

van 15 maart a.s. het voorstel te doen

ontwikkelen van natuur in het buiten-

om het projectplan vast te stellen en het

gebied. De opdracht van de gemeen-

hiervoor benodigde krediet, waarvan de

teraad is nader uitgewerkt in een no-

hoogte afhankelijk is van de te maken

titie en een projectplan. De notitie

keuzes, te voteren;

beperkt zich tot het geven van een

Voorafgaand aan de behandeling in de

reactie op een zestal in de motie con-

raadsvergadering de commissie Ruimte-

creet omschreven onderwerpen, ter-

lijk Domein in haar vergadering van 21

wijl het projectplan verder gaat in die

februari a.s. om advies te vragen.

zin dat hierin een proces beschreven
wordt om te komen tot een visie voor
het buitengebied. In het projectplan
wordt na een beschrijving van de
aanleiding/inleiding nader ingegaan
op het doel, het projectresultaat, de
projectafbakening, de projectomgeving, de projectaanpak en –fasering,
het projectbeheer, de projectorganisatie en de communicatie.

2.1

6325

Verlengen onderhoudsbestek sportparken voor

1. Ingestemd wordt om, in afwijking van het

Het onderhoud van de sportparken

één jaar.

aanbestedingsbeleid, het onderhoud van de

wordt voor het jaar 2018 gegund

5/11
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sportvelden voor het jaar 2018 te gunnen aan

aan de Elco uit Elsendorp. De

Elco uit Elsendorp voor € 90.500,-- (excl. BTW)

kosten voor het onderhouden van

conform bijgevoegde inkoopstrategie;

de sportvelden worden gedekt uit

2. Ingestemd wordt om het pijlerhoofd Omge-

het reguliere onderhoudsbudget van

vings Beheer te mandateren om de opdracht te

de sportparken. Deze enkelvoudige

ondertekenen;

gunning betreft een afwijking van
ons aanbestedingsbeleid, waartoe
het college bevoegd is als hier
voldoende motivering voor gegeven
kan worden. In het voorstel is de
motivering uitgebreid opgenomen.

2.2

6311

Gunning reinigen en inspecteren riolering.

1. Er wordt ingestemd met het door Bizob opge-

Het college heeft besloten opdracht te

stelde gunningsadvies.

verlenen tot het reinigen en

2. Het afdelingshoofd Omgevingsbeheer wordt

inspecteren van de riolering voor de

gemandateerd tot het ondertekenen van alle

jaren 2018 en 2019.

aanbestedingsdocumenten, inclusief de definitieve opdrachtverlening en een eventuele verlenging van de overeenkomst.
2.3

6354

Bouwrijp maken plan Vogelenzang.

RD

1. Ingestemd wordt met de bijgevoegde inkoop-

Het bestemmingsplan Vogelenzang is

21/2

strategie.

onherroepelijk. Een volgende stap in

Raad

2. Het pijlerhoofd omgevingsbeheer wordt ge-

het proces is het bouwrijp maken van

15/3

mandateerd om de verdere inkoop procedure en

het plangebied.

de gunning af te wikkelen.
3. Na tussenkomst van de commissie Ruimtelijk
Domein, wordt de raad voorgestel om een
krediet beschikbaar te stellen voor het bouwrijp
maken van het plan Vogelenzang.
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1e financiële bijstelling 2018.

Beslissing

Toelichting op besluit

AZ

1. Ingestemd wordt met de inhoud van de 1e fi-

Elk jaar vindt in het begin van het

22/2

nanciële bijstelling 2018.

jaar een financiële bijstelling plaats.

Raad

2. De financiële bijstelling wordt aan de raad ter

In de 1e financiële bijstelling is vooral

15/3

vaststelling voorgelegd door opname in het al-

aandacht voor de financiële correcties

gemene raadsvoorstel ‘Voorstel tot vaststelling

op de budgetten die nodig zijn om de

van de wijzigingen van de begroting 2018’.

begroting actueel te houden.

Overeenkomst gemeentepagina's MooiLaar-

Het college besluit om de gemeentelijke publica-

De officiële gemeentepublicaties

beekkrant 2018 e.v..

ties te blijven publiceren in De MooiLaarbeek-

worden al wekelijks gepubliceerd op

Krant op basis van de nieuwe overeenkomst. De

de gemeentepagina's in de

overeenkomst heeft een opzegtermijn van drie

MooiLaarbeekKrant. De oude

maanden.

overeenkomst is inmiddels verlopen.
Nu wordt gekozen voor een
overeenkomst die niet ieder jaar
herbevestigd hoeft te worden en een
opzegtermijn van drie maanden heeft.

2.7

6334

Samenstelling hoofdstembureau en aanwijzen

1. Ingestemd wordt met de samenstelling van

Samenstelling hoofdstembureau en

stembureaus.

het hoofdstembureau voor de periode 1 januari

aanwijzing lokaliteiten als stembu-

2018 tot 1 januari 2022.

reau.

2. De genoemde lokaliteiten zijn aangewezen als
stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing en
het referendum over de Wet op de inlichtingenen veiligheidsdiensten.
2.8

6337

Krediet I&A 2018.

AZ

De raad voor te stellen een voorlopig krediet I&A

Sinds 2011 werken de gemeente

22/2

2018 te voteren ter grootte van € 255.000 ter

Laarbeek en de gemeente Gemert-

Raad

vervanging van basisvoorzieningen hard- en

Bakel intensief samen op het gebied

15/3

software. De financiële gevolgen van het nog

van I&A, waarbij destijds gekozen is

vast te stellen nieuwe I&A-plan zullen worden

om dit te centraliseren in de gemeen-
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betrokken bij de samenstelling van de Kadernota

te Gemert-Bakel. De meeste basis-

2019.

voorzieningen hard- en software zoals, opslag, serveromgeving en backup zijn in 2011/2012 gezamenlijk
aangekocht. Deze voorzieningen zijn
ruimschoots afgeschreven en lopen
tegen (kwalitatieve en kwantitatieve)
limieten aan. Om de continuïteit van
de dienstverlening te waarborgen
dienen deze voorzieningen te worden
vervangen.

2.9

6313

Uitwerking van bestemmingsplan De Beekse

Het college werkt de bestemming ‘Wonen - Uit te

Het

onderhavige

uitwerkingsplan

Akkers.

werken bestemming: W-U2’, Wonen - Uit te wer-

voorziet in de bouw van 55 woningen,

ken bestemming: W-U3’ en Wonen - Uit te wer-

welke zijn gesitueerd aan de Bloks-

ken bestemming: W-U4’ uit zoals in het bij dit

kampsedreef en de Rijbroeksedreef.

besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte

Het ontwerpplan heeft zes weken ter

uitwerkingsplan, genaamd ‘Uitwerkingsplan De

visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen

Beekse Akkers - Blokskampse- en Rij-

ontvangen. Van Wanrooij Projectont-

broeksedreef’.

wikkeling heeft aangekondigd spoedig
te starten met de bouw van de eerste
dertig woningen. De verkoop van deze woningen verloopt overweldigend
snel. Binnen het plangebied zijn ook
zelfbouwkavels opgenomen voor vrijstaande woningen.

2.10

6300

Verzoek om vergoeding planschade De Klumper

Overeenkomstig het advies van adviseur SAOZ

Er is een aanvraag voor een

13 Lieshout.

wordt aan de eigenaar van het perceel De Klum-

tegemoetkoming in de schade ten

8/11
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per 13 te Lieshout een vergoeding voor plan-

gevolge van bestemmingsplan 'De

schade (bestemmingsplan “De Fontein”) toege-

Fontein' in Lieshout. De gemeente

kend van €3.100,-. Dit bedrag wordt vermeer-

heeft advies gevraagd aan een

derd met de wettelijke rente vanaf 26 april 2017

onafhankelijk adviseur. Naar

tot de dag van uitbetaling.

aanleiding van het advies heeft het
college besloten planschade toe te
kennen.

2.11

6345

Taakstelling 2017 huisvesting vergunninghou-

RIB

ders.

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande

Jaarlijks krijgt de gemeente van het

concept raadsinformatiebrief.

Rijk een taakstelling wat betreft het
aantal te huisvesten vergunninghouders. De Provincie houdt vervolgens
hierop toezicht dat die taakstelling
ook gerealiseerd wordt. Indien de
taakstelling niet gehaald wordt kan de
Provincie eventueel zelf maatregelen
nemen op kosten van de betreffende
gemeente. Van de Provincie is nu het
toezichtsoordeel over 2017 ontvangen
en daarin wordt aangegeven dat
Laarbeek voldoet, wat betekent dat
de opgelegde taakstelling is behaald.
Tevens worden de complimenten gegeven voor het behaalde resultaat.

2.12

6350

RIB Start uitbreiding Commanderij College
Laarbeek.

RIB

Instemmen met de inhoud van het concept van

Met deze Raadsinformatiebrief infor-

de RIB. De RIB via de griffie toe laten zenden

meren we de raad over de voortgang

aan de leden van de gemeenteraad en de com-

van de nieuwe uitbreiding van het

missie sociaal domein.

Commanderij College te Laarbeek. De
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bouw van de 6 schoolwoningen is op
19 januari 2018 gestart met het aanbrengen van de eerste boorpaal door
aannemer Van der Heijden.
De eerste steenlegging door wethouder Buter vindt plaats op 2 maart
2018, om 13.30 uur aan Kerkakkers.
2.13

6357

Woon- en bouwrijp maken van De Hoge Suute

RD

1. De raad wordt voorgesteld een krediet van

fase 2.

21/3

€105.000,- beschikbaar te stellen om een

celen is het noodzakelijk bouwwegen

Raad

deel van De Hoge Suute fase 2 woon en

aan te leggen. Voor een gedeelte

bouwrijp te maken.

waar de huizen inmiddels gebouwd

15/3

2. Ingestemd wordt met de bijgevoegde inkoopstrategie.
3.1

Uitnodiging van Commissaris van de Koning van

Harmonieën worden door burgemeester gepolst

Noord-Brabant voor deelname aan cultureel evene-

of er interesse is om hier iets mee te doen.

Door verkoop van meerder bouwper-

zijn worden de straten definitief ingericht zoals in fase 1.

ment De Brabant Stoet op 16 september 2018 in Bergen op Zoom.
3.2

Bericht van De Zorgboog over vertrek van Henri Plag-

vka

ge als voorzitter van de Raad van Bestuur in verband
met aanvaarden van de functie bestuursvoorzitter bij
Adelante Zorggroep.
3.3
3.4

Uitnodiging voor de Ondernemer van het Jaarverkie-

Voltallig college wil gaan, wethouders Meulen-

zing op zaterdag 24 maart 2018.

steen en burgemeester met partner.

Uitnodiging van Raad voor het Openbaar Bestuur voor

vka

presentatie essaybundel #WOEST op 5 maart 2018 in
Amsterdam.

10/11

Com/

Nr.

Onderwerp

3.8

Uitnodiging van Wish Outdoor voor relatieborrel op

Voltallig college wil gaan, voorbehoud voor bur-

vrijdag 9 maart 2018 in kantoor aan Bosscheweg 26a

gemeester.

raad

Beslissing

Toelichting op besluit

in Beek en Donk.

11/11

