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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 10 september 2019
Aanwezig: burgemeester Van der Meijden en de wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Slaets.

Nr.

B&W

1.1

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

Collegevergadering d.d.

met het concept vastgesteld.

Toelichting op besluit

3 september 2019
1.3

29723

Kindcentrum SBO Petrus Donders

O

1. Om conform de verordening

Besloten is om conform de verordening

leerlingenvervoer gemeente Laarbeek 2014

leerlingenvervoer gemeente Laarbeek

de aanvraag leerlingenvervoer af te wijzen

2014 de aanvraag leerlingenvervoer af

2. in te stemmen met de bijgesloten

te wijzen. De aanvraag voldoet niet aan

beschikking

het afstandscriterium en daarom komt
de leerling niet meer in aanmerking
voor een voorziening leerlingenvervoer.

2.1
O

19425

Collegeadvies verlengen

1. De plattegrondkasten in Laarbeek

In de gemeente Laarbeek staan 10

overeenkomst plattegrondkasten

behouden.

plattegrondkasten. Deze zijn eigendom

2. Met Suurland Outdoor BV een nieuwe

van Suurland Outdoor BV. De

overeenkomst aangaan voor een periode van

overeenkomst met Suurland wordt voor

10 jaar

een periode van 10 jaar verlengd. Dat
betekent ook dat binnenkort de
plattegronden worden vernieuwd en dat
de bestaande TL-verlichting in de
kasten wordt vervangen door LEDverlichting.
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2.2

23564

O

Bedrijfsontwikkeling Broeksteeg 4

1. In principe medewerking verlenen aan het

De vraag is neergelegd om het thans

Mariahout

starten van kinderopvang ter plaatse;

in gebruik zijnde agrarisch/recreatief

2. geen medewerking verlenen aan het

bedrijf om te zetten naar een

realiseren van een tweede woning in de

agrarische kinderopvang en daarbij

veldschuur.

een tweede woning te realiseren in
de veldschuur. Het eerste aspect past
binnen het buitengebiedbeleid van
gemeente en provincie; het tweede
aspect echter niet.

3.1

Uitnodiging voorprogramma

O

bevrijdingsvuur De Peel op donderdag
19 september 2019 in Asten

3.2

Uitnodiging 75 jaar bevrijding Aarle-Rixtel

Wethouders Briels en Slaets gaan in op de

O

op dinsdag 24 september 2019 om 19.00

uitnodiging.

3.6

uur
Uitnodiging Symposium defensie

V.k.a.

O

structureel partner in de nationale
veiligheid op donderdag 14 november a.s.
te Stroe

