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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 7 NOVEMBER 2017
Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nr.

B&W

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1
1.2

6010

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 31

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

oktober 2017.

concept vastgesteld.

Vaststellen uitgangspunten inrichting openbare

Er wordt ingestemd met het ‘Programma van ei-

Wanneer in de gemeente Laarbeek

ruimte bij de ontwikkeling van nieuwe bouwlo-

sen inrichting van de openbare ruimte in de ge-

nieuwbouwprojecten worden ontwik-

caties in de gemeente Laarbeek.

meente Laarbeek’, ten behoeve van de ontwikke-

keld, dient de gemeente Laarbeek eisen

ling van nieuwe bouwlocaties in de gemeente

te stellen aan de inrichting van de

Laarbeek.

openbare ruimte. De uitgangspunten
daarvoor zijn door het College vastgelegd.

1.3

6092

Vaststellen dienstverleningsconcept 2017/2021

1. Besloten wordt om in te stemmen met het
dienstverleningsconcept 2018-2022.
2. De raad wordt door middel van de
bijgevoegde raadsbrief geïnformeerd.

De gemeente Laarbeek heeft hoge ambities en verwachtingen ten aanzien van
de dienstverlening. Dit blijkt onder andere uit de punten welke zijn opgenomen in het Collegeprogramma. Onze
inwoners, instellingen en bedrijven stellen steeds hogere eisen aan de klantgerichtheid van de gemeente. Deze klanten verwachten van ons dat ze goed
geholpen worden. Ook vanuit het Rijk
wordt steeds meer geëist van gemeenten als het gaat om de dienstverlening.

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

Het voorliggende dienstverleningsconcept geeft in hoofdlijnen aan hoe de
dienstverlening in onze gemeente vorm
moet gaan krijgen.
1.4

6103

Vaststellen 'Beleidsregel Wet Bibob voor omge-

- De ‘Beleidsregel Wet Bibob voor

De Wet Bibob is een instrument dat

vingsvergunning bouw' en actualisatie Bibob-

omgevingsvergunning bouw gemeente

door de overheid kan worden aange-

beleidslijn voor de horeca- en prostitutiebran-

Laarbeek 2018’ wordt vastgesteld en treedt in

wend bij de aanpak van ondermijnende

che en speelautomatenhallen.

werking per 1 januari 2018;

criminaliteit. De wet biedt de overheid

- Voor de uitvoering van het Bibob-beleid voor

een mogelijkheid om de integriteit van

omgevingsvergunning bouw wordt rekening

bedrijven en personen met wie zij zaken

gehouden met 175 arbeidsuren;

doen te controleren. Hiervoor kunnen

- de benodigde uren voor 2018 worden gedekt
ten laste van het meerjarenperspectief

de bestuursorganen beleid vast stellen.
De invoering van nieuw Bibob-beleid
voor omgevingsvergunning bouw is
wenselijk. Dit nieuwe beleid is regionaal
afgestemd.

1.5

6168

Handhaving op grond van de Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

1. Aan de houder van een gastouderbureau

Aan een gastouderbureau wordt een

wordt een vooraankondiging last onder

vooraankondiging last onder dwangsom

dwangsom gestuurd.

gestuurd omdat uit onderzoek door de

2. De last onder dwangsom wordt vastgesteld

GGD is gebleken dat ze niet voldoen

op:

aan de geldende wet- en regelgeving.

- € 625,00 voor de geconstateerde

De houder van het gastouderbureau

overtreding op grond van artikel 1.56 lid 1

wordt in de gelegenheid gesteld om zijn

en 1.56b lid 1 van de Wet kinderopvang en

zienswijze kenbaar te maken over het

kwaliteitseisen peuterspeelzalen, artikel 7 lid

voornemen.

5 van het Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen;
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Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

- € 1.125,00 per gastouder voor de
geconstateerde overtreding op grond van
artikel 1.56 lid 7 van de Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, artikel
11b lid 2 van de Regeling kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen;
- € 1.375,00 voor de geconstateerde
overtreding op grond van artikel 1.19 lid 3
sub a, 1.56 lid 1 en 2 van de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen, artikel 7 lid 5 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen;
- € € 687,50 voor de geconstateerde
overtreding op grond van artikel 1.56 lid 1
en 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen, artikel 9
van het Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen, artikel 11a lid 1 sub d en f
van de Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen.
1.8

6193

Verkenning opties verlaging afvalstoffenheffing.

Com

De ‘verkenning opties verlaging afvalstoffenhef-

Naar aanleiding van een motie van De

RD

fing’ wordt toegestuurd aan de raad en de com-

werkgroep is een 'verkenning opties

15-11

missie Ruimtelijk Domein ter bespreking in de

verlaging Afvalstoffenheffing' opgesteld.

vergadering van 15 november 2017.

Deze verkenning wordt de raad en de
commissie Ruimtelijk Domein voorgelegd.
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Nr.

Onderwerp

1.10

6181

Belastingverordeningen 2018.

Com/
raad
Com

Beslissing

Samenvatting

1. De raad in haar vergadering van 7 december

Vaststellen belastingverordeningen

AZ

2017 te laten besluiten, de voorliggende

16/11

belastingverordeningen 2018, conform

Raad

bijgaande conceptbesluiten vast te stellen,

7/12

waarbij de verordening afvalstoffenheffing en

2018.

de bijbehorende tarieven 2018 nog aangepast
worden op basis van de uitkomsten van de
commissie Ruimtelijk Domein en Algemene
Zaken in november 2017.
2. De raad in haar vergadering van 7 december
2017 te laten besluiten de genoemde
verordeningen van 2017 in te trekken;
3. de besluiten worden opgenomen in het
gemeenteblad.
1.11

6198

Krediet ten behoeve van vervanging dak ma-

Com

Ingestemd wordt met bijgaand concept raads-

Vanwege nieuwe wetgeving mogen ui-

nege de Raam.

SD

voorstel- en besluit waarmee de raad gevraagd

terlijk in 2024 gebouwen geen asbest

14/11

wordt een krediet beschikbaar te stellen van €

meer bevatten. Manége D'n Perdebak,

Raad

127.900,- voor de vervanging van het dak van

in beheer bij Stichting Manege de

7/12

manege de Raam.

Raam, en eigendom van de gemeente

Bestuurlijk gesprek voeren met inschrijver.

heeft een asbesthoudende dakbedekking en moet dus worden vervangen.
Voor de vervanging van het dak heeft
een aanbesteding plaatsgevonden en
voor de uitvoering wordt de raad om
een krediet gevraagd. De uitvoering zal
plaatsvinden in de zomervakantieperiode 2018 (augustus/september 2018).
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Nr.

Onderwerp

1.12

6203

Plankosten landbouwontwikkelingsgebied.

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.3

Uitnodiging ROB-symposium 'Democratie is méér dan po-

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

De meerkosten van de planprocedure worden tot

Verrekening plankosten in verband met

een maximum van 20.000,- gecompenseerd.

gewijzigde omstandigheden.

v.k.a.

litiek alleen' op 30 november 2017
3.4

Uitnodiging Festival der Verantwoording 4 december 2017

v.k.a.

3.5

VOORAANKONDIGING: Nieuwjaarsontmoeting provincie

Voltallig college gaat.

Noord-Brabant, donderdag 11 januari 2018
3.7

Uitnodiging handbaltoernooi 3 januari 2018

College gaat om beurten, m.u.v. wethouder Meulensteen en burgemeester.

5/5

