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Nr.

B&W

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1
1.3

6279

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering 12

Besluitenlijst wordt overeenkomstig concept vast-

december 2017

gesteld.

Resultaten natuurmonitoring 2017

Samenvatting

Com RD 10-

1. Er wordt kennis genomen van de resultaten

Jaarlijks vindt in Laarbeek op grote

1 in vorm

van de natuurmonitoring 2017 en deze resulta-

schaal natuurmonitoring door vrijwil-

van presen-

ten worden via een presentatie gedeeld met de

ligers plaats. Eén keer per raadsperi-

tatie

commissie Ruimtelijk Domein.

ode wordt een rapport met de resul-

2. De aanbevelingen worden overgenomen en

taten gemaakt waaruit de stand van

krijgen een plaats geven in ons natuur- en

de Laarbeekse natuur blijkt. De be-

landschapsbeleid.

oordeling van de verschillende natuurdoelstellingen laat een gevarieerd
beeld zien. De nieuwe natuurgebieden ontwikkelen zich goed en het gefaseerde beheer heeft een duidelijk
positieve invloed. Ook de extensivering van het beheer van de zandwegen laat een positief effect op de natuurwaarden zien. Maar bij andere
natuurdoelen is sprake van achteruitgang. Uit de rapportage blijkt dat de
diverse maatregelen die de gemeente
neemt, positieve effecten hebben en

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

dat de investeringen in natuur en
landschap hun vruchten afwerpen.
1.4

6278

Decembercirculaire Gemeentefonds 2017

RIB

1. De decembercirculaire 2017 gemeentefonds

Het zwaartepunt van de besluitvor-

wordt voor kennisgeving aangenomen;

ming over de uitkeringen uit het ge-

2. De financiële gevolgen 2017 worden ver-

meentefonds vindt zijn neerslag in de

werkt in de jaarrekening 2017;

jaarlijkse mei- en septembercirculai-

3. De financiële gevolgen 2018 worden via de

re. De decembercirculaire gemeente-

1e financiële bijstelling 2018 verrekend met het

fonds bevat informatie over de afwik-

geraamde rekeningresultaat 2018;

keling van de laatste zaken van het

4. De financiële gevolgen van het meerjaren-

lopende uitkeringsjaar. Daarnaast

perspectief 2019 e.v. worden betrokken bij de

wordt informatie verschaft over ont-

samenstelling van de Kadernota 2019;

wikkelingen in 2017 e.v.

5. De raad wordt geïnformeerd via een RIB.
1.5

6267

Provinciale beoordeling begroting 2018 Laarbeek

RIB

De provinciale beoordeling van de begroting

De provincie heeft als toezichthouder

2018 Laarbeek met daarbij de reactie van het

de begroting 2018 van de gemeente

college op de toezichtbevindingen wordt ter

Laarbeek beoordeeld of deze structu-

kennisname van de raad gebracht met een RIB.

reel in evenwicht is. Het uitgebrachte
oordeel is dat de begroting structureel in evenwicht is waardoor een repressief (=terughoudend) toezicht
van toepassing is. Richting de raad
zijn wel toezichtbevindingen gemaakt. Een reactie hierop vanuit het
college zal ter kennisname worden
voorgelegd aan de raad, voorafgegaan door agendering voor de commissie Algemene Zaken.
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Nr.

Onderwerp

1.6

6274

Prestatieafspraken 2018 - 2021

Com/
raad
RIB

Beslissing

Samenvatting

Besloten wordt in te stemmen met de presta-

Het gemeentelijk volkshuisvestings-

tieafspraken en ter kennis te brengen van de

beleid (Woonvisie) is de basis voor

gemeenteraad middels een RIB.

maatschappelijke investeringen door
woningbouwcorporaties. Aan dit beleid dienen corporaties naar redelijkheid bij te dragen. De exacte bijdrage
van de corporatie aan het volkshuisvestingsbeleid komt tot stand in samenspraak met huurdersorganisatie
en gemeente. Dit wordt bekrachtigd
in prestatieafspraken. Voor de periode 2018 - 2021 zijn nu nieuwe prestatieafspraken vastgelegd.

1.7

6259

Bestuursovereenkomst inzake het Voorkeursalternatief N279 Veghel-Asten.

RIB

1. Met de inhoud en het sluiten van de be-

De bestuursovereenkomst is een ver-

stuursovereenkomst, alsmede het onderte-

volg op de Intentieovereenkomst ge-

kenen hiervan op 21 december a.s. door

sloten tussen de provincie Noord-

wethouder Van Zeeland namens de gemeen-

Brabant, de gemeenten Asten, Deur-

te Laarbeek wordt ingestemd, onder de

ne, Gemert-Bakel, Helmond, Laar-

voorwaarde dat in een addendum sluitende

beek en Veghel en Waterschap Aa en

(financiële) afspraken met en voor rekening

Maas op 11 juli 2016, ter regeling van

van de provincie worden gemaakt over de

nadere afspraken inzake de aanpak

uitkoop van bewoners van 3 panden en er-

van de provinciale weg N279 tussen

ven aan de Bosscheweg of te treffen maatre-

A50/Veghel en A67/Asten. Het gaat

gelen aldaar;

daarbij om onder andere een verdere

2. Voor de bovenwettelijke maatregelen zal ie-

uitwerking van de inhoud van de arti-

dere gemeente voor zijn deel verantwoorde-

kelen 4 (Uitgangsprincipes toekom-

lijk zijn voor de financiële consequenties;

stige taak- en kostenverdeling aan-

3/16

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

3. De inhoud van de overeenkomst wordt ter

pak N279-Zuid) en 5 (Toekomstig

kennis gebracht van de gemeenteraad middels

beheer en onderhoud wegen) van de

een RIB.

Intentieovereenkomst. In de overwegingen zoals deze in het concept van
de bestuursovereenkomst zijn opgenomen wordt gerefereerd aan de Intentieovereenkomst en het gegeven
dat het door de Provincie en Partijen
(waaronder de gemeente Laarbeek)
wenselijk wordt geacht nadere afspraken te maken over de vervolgfase en dat hiertoe de onderhavige bestuursovereenkomst gesloten moet
gaan worden.

1.8

6204

Debiteurenpositie GR Senzer

Het college van Burgemeester en wethouders

Met dit voorstel wordt geregeld dat

besluit:

Senzer de openstaande vorderingen

1. kennis te nemen van de memo ‘Debiteuren-

van Laarbeek overneemt. Het betreft

posities’ en de notitie Voorstel overname debi-

de vorderingen ten aanzien van

teuren positie uitkeringen deelnemende ge-

BUIG-verstrekkingen, bijzondere bij-

meenten;

stand, Bbz en verhaalsvorderingen.

2. in te stemmen met de beslispunten zoals

De overname gebeurt op basis van

verwoord in de memo ‘Debiteurenposities’,

het advies welk is opgesteld door een

zijnde:

werkgroep bestaande uit enkele DB-

* In te stemmen met de door de werkgroep

leden, financiële consulenten van en-

vastgestelde systematiek invorderbaarheid de-

kele gemeenten, accountants van De-

biteuren BUIG en Bbz conform de ‘Deloitte me-

loitte en Baker Tilly Berk en Senzer.

thodiek’;

Tevens wordt de GR Senzer bevoegd

4/16

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

3. In te stemmen met de overname van de in-

om het invorderingsbeleid te formule-

vorderbare debiteuren BUIG en Bbz door het

ren en vast te stellen.

werkbedrijf per 31 december 2017;
4. In te stemmen met de voorgestelde uitwerking dat gemeenten een vordering aan Senzer
opnemen in hun jaarrekening (debiteurpositie)
ten gunste van die nieuw gewaardeerde positie;
5. De invorderingen op Bbz op basis van de
werkelijke invorderingen af te rekenen met de
deelnemende gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel en Someren;
6. Elke deelnemende gemeente zelf verantwoordelijkheid te laten dragen voor het bestuurlijk proces alsmede de verwerking van de
voornoemde besluiten in de eigen financiële
administratie;
7. Te besluiten dat het invorderingsbeleid valt
onder de verantwoordelijkheid van het Dagelijks bestuur van het werkbedrijf.
8. het Dagelijks bestuur van Senzer te mandateren met de bevoegdheid om het invorderingsbeleid vast te stellen;
9. Senzer van dit besluit op de hoogte stellen
via de voorgestelde conceptbrief.
1.9

6255

Duurzaamheidslening Laarbeek SVN

Com AZ ja-

Het college van burgemeester en wethouders

Steeds meer gemeenten bieden een

nuari/Raad

besluit om:

duurzaamheidslening aan. De lening

5/16

Nr.

Onderwerp

Com/
raad
feb

Beslissing

Samenvatting

1. In te stemmen met de invoering van een

geeft woningeigenaren de mogelijk-

Duurzaamheidslening en deze leningen onder

heid om te investeren in duurzaam-

te brengen bij het Stimuleringsfonds Volkshuis-

heidsmaatregelen. De investeringen

vesting Nederlandse gemeenten (SVN) na vast-

vergroten het woongenot en dragen

stelling door de gemeenteraad van de Verorde-

bij aan de energiebesparingsdoelen

ning Duurzaamheidslening Laarbeek 2018.

van Nederland.

2. De bijbehorende Verordening Duurzaam-

Het is mede een beantwoording van

heidslening Laarbeek 2018 ter vaststelling voor

een motie van PNL hierover van

te leggen aan de gemeenteraad.

maart 2017.

3. De gemeenteraad te verzoeken om een be-

Met dit voorstel worden er lokaal een

drag van maximaal € 350.000,- uit het krediet

duurzaamheidsleningen verstrekt en

‘Uitwerking visie duurzaamheid” te besteden

worden deze leningen ondergebracht

aan het toekennen van dit type leningen.

bij het Stimuleringsfonds Volkshuis-

4. Bij de gemeenteraad te peilen of er draag-

vesting Nederlandse gemeenten

vlak bestaat voor een duurzaamheidslening

(hierna: SVN).

voor maatschappelijke organisaties (een zoge-

Door ervoor te kiezen op dit moment

naamde stimuleringslening).

duurzaamheidsleningen te gaan verstrekken, kan het aanvragen van een
duurzaamheidslening parallel lopen
aan deelname aan het regionale Zonnepanelenproject (dat begin 2018
start). Dit betekent dat mensen die
zonnepanelen willen, breder kunnen
inzetten op duurzaamheid en bijvoorbeeld aanvullend kunnen kiezen voor
isolatie of een warmtepomp.

6/16

Nr.

Onderwerp

1.10

6272

VVE beleid

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

Er wordt ingestemd met:

In dit advies is aan de orde:

1

De VVE beleidsnotitie.

- een notitie over Vroeg- en Voor-

2

Het toekennen van een bedrag à € 23.372,-

schoolse educatie ter vaststelling

aan Stichting GOO en Spring voor de in hun

- een verzoek om financiële bijdrage

verzoek toegelichte activiteiten in 2018.

van instellingen voor kinderopvang in
Laarbeek

1.11

6240

Verzoek follow-up adviezen Wmo-raad

Het College besluit:

Op 1 maart 2017 heeft u een brief

1. kennis te nemen van de terugkoppeling op

van de Wmo-Raad ontvangen. De

de adviezen van de Wmo-Raad voor kwartaal

Wmo-Raad vraagt aan u in te stem-

één tot en met kwartaal drie van 2017;

men met een driemaandelijkse terug-

2. de terugkoppeling van kwartaal vier 2017 te

koppeling over haar adviezen. Mid-

plannen voor het eerste kwartaal van 2018;

dels dit collegebesluit wordt gehoor

3. de Wmo-Raad met ingang 1 januari 2018 elk

gegeven aan deze brief.

kwartaal een follow-up te geven op de door
haar in dat kwartaal gegeven adviezen;
4. dat de follow-up de vorm krijgt van een
brief, welke via ambtelijke wegen wordt verzonden aan de Wmo-Raad;
5. De Wmo-Raad via voorgestelde bijgevoegde
brief:
* op de hoogte te stellen van dit besluit;
6. de terugkoppeling over het eerste kwartaal
2017 tot en met het derde kwartaal van 2017
te geven.
1.12

6273

Participatie welzijnshuis Aarle-Rixtel

1. Het college neemt het principebesluit tot

In Aarle-Rixtel is het initiatief geno-

participatie in het welzijnshuis te Aarle-Rixtel

men tot het creëren van een zoge-

(o.a. door deze locatie te benutten als steun-

naamd welzijnshuis. Een huis waar je

7/16

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

punt voor het team Zorg en Welzijn) indien aan

welkom bent voor een kop koffie,

de volgende voorwaarden wordt voldaan:

meerdere functies gehuisvest zijn en

* Meerdere functies komen samen in het ge-

mensen ondersteund worden bij hun

bouw (multifunctioneel);

vragen naar zorg en welzijn. Dit initi-

* Gebouw wordt op kosten van de verhuurder

atief sluit aan bij het Wmo-beleid van

aangepast tot multifunctionele locatie en vol-

de gemeente, waarin de focus ligt op

doet aan gestelde ARBO-eisen;

ontmoeting, participatie en onder-

* De maximale financiële bijdrage van de ge-

steuning dichtbij.

meente (voor zowel het initiatief als huisvesting

Met het stoppen van de huurovereen-

van het team zorg en welzijn) bedraagt € 550,-

komst van Savant bij Zonnetij, is de

per maand (dit is exclusief bijdrage voor

gemeente al langer op zoek naar een

gas/water en licht);

nieuwe locatie voor het steunpunt

* De verdere specificaties met betrekking tot

van het team Zorg en Welzijn. Dit

het huisvesten van het steunpunt van het team

welzijnshuis zou hier prima in kunnen

zorg en welzijn worden uitgewerkt in een nog

voorzien.

op te stellen huurovereenkomst. Dit is de basis

Vanuit een andere rol is de gemeente

voor de financiële verplichting van de gemeen-

ook bezig met het leefbaar houden

te.

van de dorpskernen. Tegengaan van

Er vindt voor het einde van het eerste jaar een

leegstand hoort hier bij. Dit initiatief

evaluatie plaats waarin onder andere wordt

kan een positieve bijdrage leveren

aangegeven of er een vergrote inloop plaats-

aan de leefbaarheid van de dorps-

vindt en waarin wordt aangegeven welke sa-

kern.

menwerkingsrelaties met andere huurders is

Om deze redenen staat de gemeente

ontstaan; afhankelijk daarvan wordt besloten

positief ten opzichte van dit initiatief.

of dit initiatief langer wordt ondersteund.
1.13

6234

Herinrichting Oranjeplein Mariahout.

Com RD 10-

•

Het college verstrekt MTD Landschapsarchitec-

1/Raad 1-2

ten opdracht tot uitwerking van het Voorlopig

In goed overleg met dorpsplatform
Zorg om het Dorp is door MTD Land-

8/16

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

Ontwerp in een Definitief Ontwerp conform bijge-

schapsarchitecten gewerkt aan een

voegde verkorte inkoopstrategie.

voorlopig ontwerp voor het plein. Op

•

De raad wordt voorgesteld om een krediet be-

basis van dit ontwerp zijn vele ge-

schikbaar te stellen van € 658.500,- ten behoeve

sprekken gevoerd met alle belang-

van de herinrichting van het plein, het schrijven

hebbenden. Het Voorlopig Ontwerp

van een technisch bestek en de levering en plaat-

dient nu te worden aangepast en om-

sing van twee ondergrondse glascontainers.

gezet in een Definitief Ontwerp. Dit
definitief ontwerp wordt op donderdag 21 december 2017 tijdens een
inloopavond voorgelegd aan de inwoners van Mariahout. Nadien vindt een
vertaling plaats van het Definitief
Ontwerp in een aanbesteding-gereed
bestek. Bij de herinrichting worden
tevens de plaatsing van ondergrondse
glascontainers en LED-verlichting
rond de jeu de boulesbaan meegenomen. Bovendien wordt voorafgaande aan de herinrichting een deel van
de bestaande riolering vervangen

1.14

6275

Delegatiebesluit BSOB, aanstellings-en aanwijzingsbesluit BSOB oude jaren en aanwijzingsbesluit achterblijvende heffingen.

1. Het delegatiebesluit BSOB gemeente Laarbeek vast te stellen;
2. Het aanstellings- en aanwijzingsbesluit hef-

Door aansluiting bij de gemeenschappelijke regeling van de BSOB
moeten bevoegdheden overgedragen

fings,- invorderings- en WOZ-ambtenaar

worden. De bevoegdheid tot het in-

BSOB oude jaren vast te stellen;

voeren / instellen van een belasting

3. Het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
achterblijvende heffingen vast te stellen,

blijft bij de gemeenteraad van Laarbeek en wordt niet overgedragen. De

9/16

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

onder intrekking van het bestaande aanwij-

feitelijke heffing en invordering van

zingsbesluit heffingsambtenaar van 11 april

de belastingen door geattribueerde

2017

heffings- en invorderingsambtenaren

4. Het aanwijzingsbesluit invorderingsambte-

onder bevoegdheid van het college,

naar achterblijvende heffingen vast te stel-

worden per 1 januari 2018 wel over-

len, onder intrekking van het bestaande

gedragen aan de BSOB

aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Daarnaast moet ook de heffing en in-

van 12 juli 2011

vordering van de lopende belastingjaren via een delegatiebesluit worden
overgedragen. Dit betekent tevens
dat bestaande aanwijzingsbesluiten
voor de heffings- en invorderingsambtenaar met betrekking tot belastingen moet worden ingetrokken.

2.

Niet-bespreekstukken

2.1

6196

Verlenging benoemingsbesluit Buitengewone

* De heer H.J.M.T. Bouwmans wonende te Ma-

In verband met het aflopen van de

Ambtenaren Burgerlijke Stand (babs)

riahout wordt benoemd als Buitengewoon amb-

benoemingstermijn van 2 buitengewo-

tenaar van de burgerlijke stand voor de periode

ne ambtenaren burgerlijke stand

van 1 december 2017 tot 1 december 2022.

(babsen) is besloten tot herbenoeming

* Mevrouw A.A.J.M. Cardol-Thomas wonende te

van beide personen voor een periode

Lieshout wordt benoemd als Buitengewoon

van 5 jaar respectievelijk het moment

ambtenaar van de burgerlijke stand voor de

van bereiken van de leeftijd van 70

periode tot aan het bereiken van de leeftijd van

jaar.

70 jaar. (9 januari 2022).
2.2

6266

Interbestuurlijk toezicht 2017

RIB

1. Kennis is genomen van het dashboard inter-

Door de provincie is een totaalover-

gemeentelijk toezicht 2017.

zicht verstrekt van de scores van

10/16

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

2. De raad wordt geïnformeerd over het dash-

Laarbeek wat betreft het interbestuur-

board intergemeentelijk toezicht 2017 aan de

lijk toezicht over 2017 op de onderde-

hand van een RIB.

len archief en informatiebeheer, financieel toezicht, huisvesting vergunninghouders, monumentenzorg, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening.

2.3

6222

Opheffing GR peel 6.1.

AZ 11-

1. De gemeenteraad verzoeken om toestem-

Eind 2015 is in Peelverband het geza-

1/Raad 1-2

ming te verlenen om in te stemmen de ge-

menlijk inzicht ontstaan om te komen

meenschappelijke regeling 6.1. per 1 februari

tot een heroriëntatie op het gekozen

2018 op te heffen en het daarbij opgerichte

dienstverleningsconcept voor uitvoe-

openbaar lichaam te ontbinden.

ring van de zorgtaken. Besloten is in

2. Onder voorbehoud van toestemming van de

2016 0m de samenwerking onder de

gemeenteraad, instemmen met het opheffen

vlag van Peel 6.1. niet voort te zetten

van de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1.

maar anders vorm te gaan geven,

en het ontbinden van het gelijknamige open-

namelijk via een dienstverleningsover-

baar lichaam per 1 februari 2018.

eenkomst. Laarbeek nam samen met
Asten, Someren, Deurne en GemertBakel het besluit om samen te gaan
werken op basis van een nieuwe gemeenschappelijke regeling Peelsamenwerking. Voor de deelgebieden
Beschermd wonen , Schulddienstverlening (tijdelijk) en de gezamenlijke
inkoop Wmo-zorg en Jeugdzorg. Deze
nieuwe GR is in werking per 1 januari
2017. Dat maakt dat de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1. kan

11/16
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Onderwerp
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worden opgeheven en het ingestelde
openbaar lichaam kan worden ontbonden.
2.4

6268

Kredietaanvraag werkbudget 2018 Bereik-

Com RD

Ingestemd wordt om na advies van de commis-

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant

baarheidsagenda.

10-1/Raad

sie Ruimtelijk Domein de raad voor te stellen

gaat uit van het naar buiten brengen

1-2

een krediet van € 50.000,- beschikbaar te stel-

van doorgaand autoverkeer naar de

len voor de gemeentelijke bijdrage in de kosten

robuuste randen: N279-A67-A2-A58-

studie Bundelroutes Zuidoost-Brabant, de kos-

A50. In het Middengebied/Rijk van

ten van het programmateam Bereikbaarheids-

Dommel en Aa blijven diffuse stromen

agenda 2018 en overige kosten.

rijden over wegen die hiervoor niet
geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en
het buitengebied. De bundelroutes zou
deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het
resultaat is een breed pakket aan
maatregelen om de doorstroming en
leefbaarheid te verbeteren. Om de
problematiek integraal te kunnen benaderen wordt een overkoepelende
studie uitgevoerd naar de bundelroutes N615 / A270 / Eisenhowerlaan /
Ring / Kennedylaan en KasteelTraverse / A270

2.5

6290

Verstrekking bsn-nummers cliënten Senzer

1. Senzer via bijgevoegde brief toestemming te

In het kader van de bijzondere bij-

aan Peelgemeenten

verlenen om de bsn-nummers van Laarbeekse

stand is het voor inwoners met een

cliënten van Senzer te verstrekken aan de GR

laag inkomen mogelijk om gebruik te

12/16

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

Peelgemeenten ten behoeve van de uitvoering

maken van een collectieve aanvullen-

van de collectieve aanvullende ziektekostenver-

de ziektekostenverzekering (CAV) bij

zekering.

zorgverzekeraar CZ. Het bedrijf BS&F
treedt op als intermediair tussen de
gemeenten en de verzekeraars. Om de
toelating tot de CAV voor cliënten te
vergemakkelijken, worden de bsnnummers verstrekt aan BS&F. Deze
verstrekking gebeurt door Peelgemeenten. Senzer beschikt over het
bestand. Met de toestemming aan
Senzer krijgt Peelgemeenten de beschikking over het bestand, dat zij
vervolgens verstrekken aan BS&F. Clienten kunnen hierdoor bij hun aanmelding volstaan met het invullen van
hun bsn-nummer. Door de koppeling
staat dan direct vast dat zij tot de
rechthebbenden behoren, en hoeven
daardoor niet meer de volledige aanvraagprocedure te doorlopen.

2.6

6248

NT2 Eenbesscholen Laarbeek

Er wordt ingestemd met het toekennen van een

Verzoek om extra bijdrage NT2 on-

eenmalige bijdrage aan de Eenbesscholen in

derwijs.

Laarbeek à € 12.476,- voor de uitvoering van
NT2 onderwijs voor twee schooljaren
(2017/2018 en 2018/2019).
2.7

6229

Schenking beamers aan Dorpsraad

Besloten wordt om de voor de Juni Water-

Tijdens de Juni Watermaand 2017 is
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maand 2017 aangeschafte beamers aan de

besloten vier beamers aan te schaffen.

dorpsraden te schenken.

Deze zijn gebruikt in de dorpshuizen in
Beek en Donk, Mariahout en AarleRixtel en in het gemeentehuis. Ze waren ingezet om de in Laarbeek gemaakte watergerelateerde foto’s te
tonen aan alle bezoekers. Besloten
wordt om de voor de Juni Watermaand
2017 aangeschafte beamers aan de
dorpsraden te schenken. Dit zal gebeuren na de juni watermaand 2018.

2.8

6215

Juni watermaand 2018

Besluiten

In 2016 heeft de gemeenteraad een

1. de uitvoeringsperiode voor juni watermaand

motie aangenomen waarin aan het

voor 2018 vaststellen van 25 mei tot en met 1

college opdracht is gegeven om te on-

juli 2018 en;

derzoeken of juni watermaand ver-

2. € 5.000,- beschikbaar te stellen voor een so-

lengd zou moeten worden, omdat er

cial mediaworkshop voor juni watermaand or-

veel animo is om in die maand eve-

ganisatoren. Dekking van dit bedrag kan ge-

nementen te organiseren. Dit onder-

vonden worden in het budget dat beschikbaar

zoek is uitgevoerd en voorgesteld

is voor vrijwilligersbeleid, onderdeel Educatie.

wordt afhankelijk van hoe juni valt,
de subsidieperiode voor de watermaand vast te stellen, voor 2018 is dit
van 25 mei t/m 1 juli. Daarnaast
wordt voorgesteld te investeren in de
kwaliteit van juni watermaand en stimulering van samenwerking tussen
organisatoren, daartoe wordt voorge-
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steld een social mediaworkshop aan
de juni watermaand organisatoren aan
te bieden.
2.9

6235

Nadere regels Wmo verordening

Vaststellen van de Nadere regels maatschappe-

De huidige Wmo-verordening dateert

lijke ondersteuning 2018 onder gelijktijdige in-

van najaar 2014 (datum inwerkingtre-

trekking van de Nadere regels maatschappelij-

ding 1 januari 2015). De verordening

ke ondersteuning Peelgemeente Laarbeek

hebben we destijds gebaseerd op de

2015.

modelverordening VNG alsook de lokale verordeningen zoals die er lagen.
Inmiddels zijn we 3 jaar verder en
hebben thema’s zich doorontwikkeld,
zowel landelijk (wetgeving / jurisprudentie) als regionaal / lokaal (doorontwikkeling beleid). Het is van belang
om de verordening te updaten: zorgen
dat de inhoud de lading dekt en in de
haak is. Daarom is op 7 december
2017 de Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2018 door de Raad
vastgesteld. In het verlengde daarvan
dienen ook de nadere regels te worden
aangepast. Verordening en nadere regels vormen namelijk één geheel (een
tandem).

2.10

6271

Controleprotocol 2017

Cie AZ

Kennis nemen van het controleprotocol 2017

Het controle protocol heeft als doel

11-1 /

en dit ter besluitvorming aanbieden aan de

nadere aanwijzingen te geven aan de

Raad 1-2

gemeenteraad.

accountant over de reikwijdte van de
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accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te
hanteren goedkeurings- en rapportagetoleranties voor de controle van de
jaarrekening 2017 van onze gemeente.
3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging Patroonsdag Sint Antoniusgilde 17 januari

Voltallig college is erbij.

2018
3.4
3.5

Uitnodiging kerstconcert Aarle-Rixtels Gemengd Koor

Wethouder Van Zeeland gaat, burgemeester gaat

Euphonia 23 december 2017

mogelijk ook.

Nieuwjaarsontmoeting Provincie Noord-Brabant 11 januari

Voltallig college en secretaris gaan.

2018
3.6

Uitnodiging symposium: 'Strijp-T: andere tijden, ander

Wethouder Meulensteen gaat.

bestemmingsplan' - donderdag 8 februari 2018
3.7

Nieuwjaarsbijeenkomst VNG International 19 januari

v.k.a.

2018
3.8

Uitnodiging gemeentebestuur Gemert-Bakel voor Nieuw-

Afmelding

jaarsreceptie op dinsdag 2 januari 2018 in Handel.
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