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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 7 augustus 2018
Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Buter, Meulensteen en Slaets.

Nr.

B&W

Onderwerp

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

collegevergadering van 3 juli 2018

met het concept vastgesteld.

1.2

9630

Tussenevaluatie Ondernemersfonds

RIB

Instemmen met de aangepaste

Het college van B&W stemt in met het

raadsinformatiebrief over het uitstel van de

versturen van een raadsinformatiebrief

interne tussenevaluatie van het

over de interne tussenevaluatie van het

Ondernemersfonds.

Ondernemersfonds.

Verzoek om een

1. Op grond van artikel 4 van Bijlage II van

Door de eigenaren van het perceel

omgevingsvergunning huisvesting

het Bor en het beleidskader ‘Huisvesting

Veghelsedijk te Mariahout is een verzoek

arbeidsmigranten Vossenberg

arbeidsmigranten 2018’ wordt ingestemd

ingediend om medewerking te verlenen

Mariahout.

met bewoning van een deel van het

aan de tijdelijke bewoning van een deel

bedrijfsgebouw Vossenberg te Mariahout;

van het bedrijfsgebouw op het

2. Men wordt hiervan in kennis gesteld met

belendende perceel Vossenberg te

het verzoek een aanvraag

Mariahout. Besloten is dat een aanvraag

omgevingsvergunning in te dienen voor de

voor een omgevingsvergunning voor de

tijdelijke bewoning van het bedrijfsgebouw

tijdelijke bewoning van het

Vossenberg te Mariahout.

bedrijfsgebouw op het perceel Vossenberg

O

1.3

9409

O

Toelichting op besluit

ingediend kan worden.
1.4

10225

Samenwerkingsovereenkomst

Cie RD: 12

1. De gemeenteraad voorstellen het college

Het doel van de Bereikbaarheidsagenda is
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O

Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-

september

toestemming te verlenen voor het aangaan

het verbeteren van de bereikbaarheid van

Brabant 2017-2030 en

Raad: 11

van de Samenwerkingsovereenkomst

de regio Zuidoost-Brabant nu en in de

Subsidieregeling

oktober

Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant

toekomst. Specifieke doelstelling van de

Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-

2017-2030, door middel van bijgevoegd

samenwerkingsovereenkomst is het

Brabant 2017-2030.

raadsvoorstel.

vastleggen van regionale afspraken over

2. De burgemeester mandateert wethouder

samenwerking en financiering voor de

Meulensteen, na toestemming van de

uitvoering van de Bereikbaarheidsagenda.

gemeenteraad om de
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan,
de Samenwerkingsovereenkomst
Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
2017-2030 namens de gemeente Laarbeek
te ondertekenen.
3. Instemmen met de Subsidieregeling
Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant
2017-2030.
4. Kennis nemen van het Programmaplan
Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant.
1.5
O

10251

Aanpassen ballenvangers
sportparken

RIB

Er is ingestemd met:

Gemeente en vijf buitensportverenigingen

1. De éénmalige uitgave voor het vervangen

(voetbal en korfbal) zijn met elkaar in

van de ballenvangers en het beschikbaar

gesprek over het verduurzamen en

stellen van een budget van € 36.300 incl.

toekomstbestendig maken van de

btw, te dekken uit het Ontwikkelbudget

sportparken. In december 2017 is het

‘accommodatievraagstukken’;

Afsprakenkader Buitensport-

2. Het informeren van de raad via bijgaande

accommodaties ondertekend. Daarin is de

Raadsinformatiebrief.

afspraak gemaakt dat de gemeente
eenmalig de ballenvangers op de
sportparken vervangt en het beheer en
onderhoud daarna overdraagt aan de
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verenigingen.
1.7

9732

O

1.8

10565

O

Het opleggen van een last onder

Het opleggen van een last onder dwangsom

Het opleggen van een last onder

dwangsom strekkende tot het

strekkende tot het verwijderen van illegale

dwangsom strekkende tot het verwijderen

verwijderen van illegale

bouwwerken en het staken van de illegale

van illegale bouwwerken en het staken

bouwwerken en het staken van

bedrijfsactiviteiten aan de Ginderdoor te

van de illegale bedrijfsactiviteiten aan de

bedrijfsactiviteiten aan de

Mariahout. Het betreft een aantal

Ginderdoor te Mariahout. Het betreft een

Ginderdoor te Mariahout

zeecontainers en kleinere bijgebouwen.

aantal zeecontainers en kleinere

De bedrijfsactiviteiten, in de vorm van

bijgebouwen. De bedrijfsactiviteiten, in de

laswerkzaamheden, dienen tevens te worden

vorm van laswerkzaamheden, dienen

gestaakt.

tevens te worden gestaakt.

Besloten wordt in te stemmen met

De fracties ABL en Werkgroep hebben een

aangepaste concept raadsinformatiebrief.

motie ingediend betreffende

Moties ABL en Werkgroep over
woningbouw in Aarle-Rixtel en

RIB

huisvesting spoedzoekers

woningbouwlocaties en locaties voor
tijdelijke woningen voor spoedzoekers in
Aarle-Rixtel. Door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief worden de fracties
c.q. de gemeenteraad van antwoorden
voorzien.

1.9

10714

O

Concept rapport inspectie van het

Er wordt ingestemd met bijgevoegde reactie

Laarbeek heeft meegewerkt aan een pilot-

onderwijs

op het concept rapport van de inspectie van

onderzoek van de Inspectie van het

het onderwijs.

Onderwijs. De inspectie doet in een
rapport verslag van dit onderzoek en
vraagt het college om een reactie hierop.
Aan dit onderzoek en het vervolg hierop
zijn geen juridische en financiële
consequenties verbonden.

2.

Niet-bespreekstukken

2.2

9714

Aanvraag Vangnetregeling 2017

1. In te stemmen met de aanvraag

De gemeente ontvangt jaarlijks een
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O

Vangnetregeling 2017.

subsidie (het BUIG-budget) voor de

2. De aanvraag door te geleiden naar de

financiering van de uitkeringen ingevolge

raad voor ondertekening.

de Participatiewet. In 2017 waren de
uitgaven hoger dan het BUIG-budget. Via
de Vangnetregeling kan de gemeente
extra subsidie aanvragen.

2.3

9625

O

Weekendgebruikers elektrische

De pilot weekendgebruik elektrische deelauto

De pilot elektrische deelauto heeft

deelauto

wordt vervolgd met twee weekendgebruikers

uitgewezen dat reguliere

van de Super Sociaal bus.

weekendgebruikers de deelauto in het
weekend nauwelijks gebruiken. Een
nieuwe zoektocht heeft geleid tot twee
gebruikers van de Super Sociaal bus die
de auto in de weekenden wel vaak zullen
gebruiken.

2.4

9723

O

Raadsinformatiebrief ontwerp
Provinciale Omgevingsvisie

RIB

De raad informeren over de inhoud van de
zienswijze over de Provinciale
Omgevingsvisie.

2.5

9801

O

Ruimtelijke onderbouwing voor het

1. In te stemmen met de aangeleverde

Initiatiefnemer wil in het kader van de

bouwen van een woning aan de

ruimtelijke onderbouwing;

nota open plekkenbeleid een woning

Trentstraat te Beek en Donk

2. Met initiatiefnemer een anterieure- en

bouwen in zijn achtertuin met uitweg op

planschadeovereenkomst sluiten;

de Trentstraat. Eerder is daarvoor

3. Na ondertekening overeenkomsten de

principemedewerking toegezegd. Voor

bestemmingsplanherziening voor te bereiden

deze ontwikkeling dient het

en op te starten.

bestemmingsplan te worden aangepast.
Als voorbereiding hierop heeft
initiatiefnemer een ruimtelijke
onderbouwing ingediend. Daarmee kan
worden ingestemd.

2.6

10268

Principeverzoek voor het realiseren

Aan het verzoek geen medewerking verlenen

Het verzoek is om een ruimte voor
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O

van een ruimte voor ruimtewoning

vanwege stedenbouwkundige motieven.

aan de Schutsstraat te Lieshout.

ruimtewoning te bouwen. Voor de locatie
is reeds in 2004 een stedenbouwkundig
onderzoek gedaan naar
bebouwingsmogelijkheden. Daaruit bleek
dat het bebouwen van het perceel niet de
voorkeur geniet.

2.7

10283

O

Herontwikkeling locatie

Betrokkene mededelen dat aan een plan voor

Initiatiefnemer wil met zijn agrarisch

Achterbosch te Lieshout

ruimte voor ruimtewoningen op het

bedrijf stoppen, de stallen afbreken en

huisperceel wordt meegewerkt met dien

daarvoor in de plaats ruimte voor

verstande dat alle gebouwen ter plaatse

ruimtewoningen realiseren onder meer op

worden gesloopt (en dus geen

een perceel in de omgeving van zijn

opslagactiviteiten kunnen plaatsvinden).

huisperceel. Als alternatief wil hij deze
woningen op zijn huiskavel bouwen.
Daarnaast wil hij een gebouw t.b.v.
opslag laten staan. Een en ander is
strijdig met de wijzigingsmogelijkheden
die het bestemmingsplan Buitengebied
biedt en ten aanzien van de locatie van
de ruimte voor ruimtewoningen, niet
zijnde de huiskavel, ook strijdig met de
gebiedsvisie voor
bebouwingsconcentraties Laarbeek.

2.8
O

10558

Rapportage treasuryactiviteiten 2e

De rapportage treasuryactiviteiten 2e

Door middel van een beknopte

kwartaal 2018

kwartaal 2018 is voor kennisgeving

rapportage wordt per kwartaal de

aangenomen.

voortgang van de treasuryactiviteiten in
beeld gebracht.
Omdat nu voor de eerste keer de
toegestane kasgeldlimiet wordt
overschreden, is het nog niet direct
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noodzakelijk om verdere actie te
ondernemen.
2.9

10590

O

Wijziging van het Handboek Kabels

Ingestemd wordt met de wijziging van het

In de Verordening Ondergrondse

en Leidingen

Handboek Kabels en Leidingen.

Infrastructuur (VOI) Laarbeek 2014 zijn
regels opgenomen rond het proces van
aanleg en beheer van ondergrondse
infrastructuren. Deze regels zijn vrij
abstract geformuleerd. Voor de dagelijkse
praktijk is een set regels verder
uitgewerkt in een Handboek Kabels en
Leidingen (HKL).
In 2017 hebben we aan alle betrokken
partijen gevraagd om een inbreng te
leveren voor een evaluatie van dit beleid.
Dit heeft geleid tot een beperkt aantal
wijzigingen in zowel VOI als HKL.
De thans voorliggende adviesnota betreft
enkel het vaststellen van de wijzigingen
op het HKL.

2.10
O

11279

Vooraankondiging last onder

Een (vooraankondiging) last onder

Door de Omgevingsdienst zijn

dwangsom op het perceel

dwangsom wordt opgelegd op het perceel

verschillende controles uitgevoerd op het

Bosscheweg te Aarle-Rixtel

Bosscheweg te Aarle-Rixtel voor overtreding

perceel Bosscheweg te Aarle-Rixtel.

van maatwerkvoorschrift 11.1.12 van de

Hierbij is geconstateerd dat een

verleende omgevingsvergunning onderdeel

vergunningvoorschrift

milieu

(maatwerkvoorschrift 11.1.12) wordt
overtreden. Door het college is besloten
hiervoor een (vooraankondiging) last
onder dwangsom op te leggen.
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3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging aan Kinderburgemeesters voor

O

de Landelijke Dag voor

Ter kennisgeving

Kinderburgemeesters op zaterdag 6
oktober 2018 om 10.00 uur in Diemen
3.2

Uitnodiging netwerkdag Noord-Brabantse

O

Waterschapsbond 30 augustus 2018 van
12.00 tot 17.00 uur in Someren

3.3

Aankondiging Burgemeestersconferenties

Burg. Van der Meijden gaat hier naar toe op

O

‘Podium voor goed politiewerk’ op 27

8 oktober 2018.

september of 8 of 15 oktober 2018
3.4

Save the date: Mantelzorgsymposium

O

Focus op Mantelzorg op 26 september

Voor kennisgeving aangenomen

2018 van 13.00 tot 17.00 uur, Turfschip
Etten-Leur
3.5

Hernieuwde kennismaking Retailagenda

Voor kennisgeving aangenomen

3.6

ODZOB on Tour - reserveer alvast in je

Wethouder Meulensteen gaat.

O

agenda! 17 t/m 21 september (iedere dag

O

tussen 10-12 uur, 13-15 uur en 18-20
uur)
3.8

Uitnodiging informatiebijeenkomst

O

Uitvoeringstafel Eindhoven Airport 10

Wethouder Meulensteen gaat.

oktober 2018 om 19.00 uur, Van der Valk
Hotel Eindhoven
3.9

Save the date! conferentie verwarde

Voor kennisgeving aangenomen.

O

personen op 2 oktober in Vught van 13.30

Er is een themabijeenkomst voor het college.

tot 17.30 uur
3.14

Save the date: 10 oktober 2018 - NLPO

Voor kennisgeving aangenomen
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O

conferentie "De lokale publieke omroep in
80 streken: van 10.30 tot 16.30 uur bij
Beeld en Geluid te Hilversum

3.18

Reminder Uitnodiging Wielerdag

O

Nederlandse Gemeenten op vrijdag 31

Burgemeester neemt deel.

augustus vanaf 12.00 uur te Lisse
3.20

Uitnodiging 25-jarig dienstjubileum bij

Is op de dag van de raadsexcursie.

O

Swinkels Family Brewers vrijdag 14

Bezien wordt of een combinatie mogelijk is.

september vanaf 16.15 uur

Wethouder Meulensteen wil graag gaan.

3.23

Uitnodiging opening theater en

Burg. Van der Meijden is aangemeld.

O

businessevent 100 jaar Noordkade op 10

Wie van de overige collegeleden wil mee

september 2018 van 13.00 tot 19.00 uur

gaan?

te Veghel

Wethouder Slaets gaat mee.

3.25

Uitnodiging Aarles Gilde Weekend op

Burgemeester en wethouder Slaets gaan ’s

O

zaterdag 18 augustus vanaf 09.30 uur te

ochtends. Wethouder Buter gaat ’s middags

Aarle-Rixtel

schieten.

3.26

Stichting Dierenlot brief dierenwelzijn; wat

Voor kennisgeving aangenomen

O

doet een gemeente daadwerkelijk aan
dierenwelzijn?

3.27

Uitnodiging LPB Congres Noordoostpolder

O

15 november 2018 vanaf 09.00 uur te

Voor kennisgeving aangenomen

Emmeloord
3.29

Herinnering uitnodiging symposium

Is al eerder op de agenda geweest. College

O

Cittaslow - We Are Food op 29 augustus

gaat hier niet naar toe.

van 12.30 tot 18.00 uur te Alphen-Chaam
3.30

Uitnodiging afsluitingsavond

O

kindervakantieweek 2018 op vrijdag 17

Wethouder Briels gaat.

augustus om 19.00 uur te Lieshout
3.31

Uitnodiging Koningschieten in Lieshout op

Burgemeester is erbij. Bij overige
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O

3 september 2018

collegeleden in agenda zetten (nog zonder
andere afspraken af te zeggen).

