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Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen, Slaets en Van der Zanden

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

collegevergadering van 26 februari

met het concept vastgesteld

Toelichting op het besluit

2019
1.2

2044

O

Herbouw Dorpsstraat 92 in

Het college stelt nadere voorwaarden ten

Het college stelt nadere voorwaarden ten

Lieshout

aanzien van de nieuwbouw te Dorpsstraat 92

aanzien van de nieuwbouw van een

in Lieshout, met als doel het behoud van het
cultuurhistorische waarde van het perceel.

1.3

2154

O

1.4
O

2160

boerderij in Lieshout, met als doel het
behoud van het cultuurhistorische waarde
van het perceel.

Ontheffing eigen bijdrage

Besloten is om middels artikel 23 van de

Besloten is om voor het schooljaar 2018-

leerlingenvervoer schooljaar 2018-

verordening leerlingenvervoer gemeente

2019 ontheffing te verlenen voor de

2019

Laarbeek 2014 voor het schooljaar 2018-

betaling van de eigen bijdrage voor het

2019 ontheffing te verlenen voor de betaling

leerlingenvervoer.

van de eigen bijdrage voor het

In te stemmen met de bijgevoegde

leerlingenvervoer.

beschikking

Aanpassing noodstroomvoorziening

1. Besloten wordt in te stemmen met de

Het huidige mobiele

gemeentehuis

aanpassing van de noodstroomvoorziening

noodstroomaggregaat is afgeschreven en

gemeentehuis, na votering van de bestemde

niet geschikt om bij een calamiteit in de

middelen door de raad.

huidige energie behoefte van het

2. Besloten wordt in te stemmen met de

gemeentehuis te voorzien.
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inruil van het huidige noodstroomaggregaat,

Gezien de huidige energiebehoefte op de

inclusief aanhanger.

arbeidsvloer, de gestelde eisen van de
nationale Informatie Beveiligings Dienst
(IBD) en samenwerkingsverband met
Gemert-Bakel is een aanpassing van de
huidige noodstroomvoorziening
essentieel. Geadviseerd wordt om een
nieuwe noodstroomvoorziening te
realiseren toe te passen in de nabijheid
van de trafo.
Een vaste voorziening die automatisch in
komt bij stroomuitval en de volledige
stroombehoefte van het gemeentehuis

1.5

2357

O

Gewijzigd principeverzoek

Het college stemt niet in met het gewijzigde

kan opvangen.
Het college stemt niet in met het

aanmeren sloepen Passantenhaven

principeverzoek voor het aanmeren van de

gewijzigde principeverzoek voor het

Aarle-Rixtel

sloepen op het grondgebied van de
passantenhaven.

1.6
O

2362

Uitvoering motie regentonnen-

RIB

aanmeren van de sloepen op het
grondgebied van de passantenhaven.

1. De nog vast te stellen stimuleringsregeling

De uitvoering van een motie met

bezinkbakken (Opstellen

afkoppelen wordt gezien als uitvoering van

betrekking tot het beschikbaar stellen van

gemeentelijk rioleringsplan GRP

het deel van de motie dat betrekking heeft

regentonnen, bezinkbakken of

2019-2023)

op bezinkbakken of bodem-

bodeminfiltratiesystemen wordt gesplitst

infiltratiesystemen voor wateropvang.

in 2 delen. Tijdens ‘juni watermaand

2. Aan het deel van de motie dat betrekking

2019’ wordt een publieksactie gestart

heeft op regentonnen wordt uitvoering

waarbij inwoners van Laarbeek met

gegeven door middel van een publieksactie

korting een regenton aan kunnen

waarbij inwoners van Laarbeek met korting

schaffen. Het deel van de motie dat

een regenton aan kunnen schaffen.

betrekking heeft op bezinkbakken of

3. Er wordt ingestemd met de voorlopige

bodem-infiltratiesystemen voor
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uitgangspunten voor de opzet van de

wateropvang wordt ingevuld door een

regentonnenactie

‘stimuleringsregeling afkoppelen’, die

4. Een RIB hierover aan de raad sturen

waarschijnlijk voor de zomer wordt

waarin wordt uitgelegd dat de motie wordt

vastgesteld.

uitgevoerd.
1.7

2103

O

1.8

16390

O

Regionale aanbesteding van het

Niet deel te nemen aan de regionale

Niet deel te nemen aan de regionale

cvv of verlenging Mobitax

aanbesteding Taxbus en in te stemmen met

aanbesteding Taxbus en in te stemmen

Scenario 3: De inkoop, aanbesteding en het

met Scenario 3: De inkoop, aanbesteding

contractbeheer rondom Mobitax bij de

en het contractbeheer rondom Mobitax bij

gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek te

de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek

beleggen en de financiële administratie

te beleggen en de financiële administratie

rondom Mobitax bij de Peelgemeenten te

rondom Mobitax bij de Peelgemeenten te

beleggen.

beleggen.

Beslissing op bezwaren inzake

De bezwaren van reclamant ongegrond te

De bezwaren van reclamant ongegrond te

verleende evenementenvergunning

verklaren de bestreden besluiten in stand te

verklaren de bestreden besluiten in stand

en ontheffing Drank- en Horecawet

laten

te laten.

Inhuur secretariële ondersteuning

Besloten is de secretariële ondersteuning van

De gemeente Laarbeek heeft twee raden

Adviesraad Sociaal Domein en

de Adviesraad Sociaal Domein en de

die het college van B&W onafhankelijk

Cliëntenraad Participatiewet.

Cliëntenraad Participatiewet door een

adviseren over zaken die betrekking

onafhankelijk persoon te laten uitvoeren.

hebben op de beleidsterreinen Wmo,

Carnaval 2019
1.9
O

17186

Jeugd en Participatiewet. Het gaat hierbij
om de Adviesraad Sociaal Domein en de
Cliëntenraad Participatiewet. Beide raden
worden secretarieel ondersteund door
ambtenaren van de gemeente Laarbeek.
Deze ondersteuning bestaat uit het
voorbereiden van de vergaderingen, het
bijwonen van de vergaderingen, het
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maken van de verslagen, het schrijven
van adviezen vanuit de raden richting het
college van B&W alsmede het opstellen
van voorstellen inzake de reactie vanuit
het college op de adviezen. Dit brengt de
ambtenaren in kwestie in een lastig
parket en de onafhankelijkheid staat ter
discussie. Voorgesteld wordt de
secretariële ondersteuning door een
extern onafhankelijk persoon te laten
uitvoeren. Deze persoon zal geworven
worden door de raden en middels een
ZZP-constructie de werkzaamheden
verrichten.
1.10
O

11279

Vooraankondiging last onder

1. De ingediende zienswijze geeft geen

Naar aanleiding van een

dwangsom op het perceel

aanleiding om af te zien van handhavend

(vooraankondiging) last onder dwangsom

Bosscheweg 79 te Aarle-Rixtel

optreden en/of aanpassingen te doen in het

terzake het perceel Bosscheweg 79 te

definitieve besluit tot het opleggen van een

Aarle-Rixtel is een zienswijze ingediend.

last onder dwangsom;

De zienswijze noopt niet tot het

2. Om de kans op herhaling te voorkomen

aanpassen/aanvullen van de last onder

en het bedrijf Artex de gelegenheid te geven

dwangsom.

maatregelen te treffen wordt definitief een
last onder dwangsom opgelegd met een
begunstigingstermijn van één jaar;
3. Binnen de genoemde termijn wordt direct
een dwangsom verbeurd van € 1.500,00 per
constatering dat maatwerkvoorschrift
11.1.12 van de vergunning van 25 november
2010 wordt overtreden, met een maximum
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van € 15.000,00;
4

De dwangsom wordt direct ingevorderd

na het verbeuren van elke geconstateerde
overtreding;
5. Hiervan wordt Artex in kennis gesteld.
1.11

86

Klacht stofoverlast II

Klacht gegrond verklaren ten aanzien van het

Er is een klacht ingediend tegen het niet

niet beantwoorden van e-mails en daarvoor

adequaat optreden tegen stof overlast

excuus maken

door bouwwerkzaamheden.

Principeverzoek oprichten woningen

1. Initiatiefnemers mededelen dat aan de

Initiatiefnemers willen op de hoek

hoek Venstraat-Trentstraat te Beek

verzoeken geen medewerking wordt

Venstraat-Trentstraat te Beek en Donk en

en Donk

verleend.

de omgeving Tuinstraat 39-41 te Beek en

2. Nieuwe verzoeken afwijzen zonder

Donk, woningen oprichten op basis van

tussenkomst college.

de nota open plekkenbeleid c.q. de nota

O
1.12

1541

O

opvulling hoeklocaties. Beide nota’s zijn
op 31 januari jl. door de gemeenteraad
ingetrokken. Daarmee is er geen grond
meer om aan deze verzoeken mee te
kunnen werken.
2.1

2414

O

Kwartaalrapportage

Kennisgenomen van de

Het college van B&W is middels aan de

informatiebeveiliging/privacy

Kwartaalrapportages informatiebeveiliging

hand van de kwartaalrapportages op de

(bijlagen

en privacy over het 3e en 4e kwartaal van

zijn

2018.

geheim)

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging 60-jarig jubileum regioafdeling

hoogte gesteld omtrent de stand van
zaken en ontwikkelingen op het gebied
van informatiebeveiliging en privacy
binnen de gemeente Laarbeek.

Wethouders Briels en Slaets gaan op 17
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O

KansPlus Gemert-Bakel/Laarbeek/Boekel –

maart.

diverse data in 2019
3.2

Uitnodiging Symposium Blik op samenspel

O

– donderdag 28 maart te Nieuwegein van

Voor kennisgeving aangenomen.

12.00 tot 16.45 uur
3.3

Uitnodiging Week van Respect 2019 (4 tot

Welke collegeleden willen gastlessen

O

en met 10 november 2019)

verzorgen?
Burgemeester en wethouders Briels, Buter,
Slaets en Van der Zanden doen mee.

3.5

Uitnodiging Metropoolconferentie 27 maart

Burgemeester en wethouder Briels, Van der

O

2019 van 19.15 tot 22.00 uur te

Zanden en Meulensteen gaan.

Eindhoven
3.6

Uitnodiging Werkgeversconferentie ,

O

Duurzame inzetbaarheid, het begint met

Wethouder Buter gaat.

taal!, dinsdag 16 april om 15.00 uur bij
Driessen HRM te Helmond
3.7

Save the date: Social Work: Work Future

O

Proof!, 6 juni 2019 van 14.00 tot 18.00

Voor kennisgeving aangenomen.

uur te Eindhoven
3.10

Uitnodiging Bavaria voor jubileumviering

Voltallig college (incl. gemeentesecretaris)

O

op 27 maart 2019 van 13.30 tot 15.30 uur

gaat.

te Lieshout
3.12

Aankondiging Algemene Vergadering van

O

Aandeelhouders BNG Bank, 18 april 2019
om 11.00 uur in Den Haag

Wethouder Van der Zanden gaat.

