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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 16 juli 2019
Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Buter, Slaets, Briels en Meulensteen

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

Toelichting op besluit

1.1

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

Collegevergadering d.d. 9 juli jl.

met het concept vastgesteld.

Reactie op uitspraak

Conform het advies van de commissie

Het college volgt het advies van de

bezwaarcommissie

bezwaarschriften besluit het college:

commissie bezwaarschriften.

1.3

23453

O

1. het bezwaar van V&V
Handelsonderneming tegen het niet
toekennen van formele toegang tot de
milieustraat, subsidie in natura en toegang
tot de pilot van de milieustraat ongegrond te
verklaren.
2. het bezwaar tegen het niet vermelden van
het bedrijf op de afvalkalender en de nadere
regels rondom bezoek van de milieustraat
niet ontvankelijk te verklaren.
1.4
O

24118

Schriftelijke vraag nulmeting

Besloten is om de schriftelijke vraag conform

De fractie PNL heeft een vraag gesteld

schuldhulpverlening

bijgevoegde conceptbrief te beantwoorden.

inzake een 0-meting in het kader van
schuldhulpverlening.
Het betreft hier een schriftelijke vraag ex
artikel 37 van het Reglement van Orde
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voor de vergaderingen van de raad.
1.5

24164

O

Uitspraak van de Rechtbank inzake

1. Kennis nemen van de uitspraak van de

Op 19 juni 2019 is de uitspraak van de

het beroep dat is ingesteld tegen

rechtbank.

Rechtbank ontvangen, waarbij het beroep

verkeersbesluit

2. De gevraagde gehandicaptenparkeerplaats

gegrond is verklaard.

alsnog weigeren omdat parkeren op eigen
terrein mogelijk is.
3. Het verwijderen van het betreffende
verkeersbord in de Leeuweriklaan.
4. Vergoeden van het griffierecht van € 170,aan eiseres.
1.6

24288

Vergunning textielinzameling

Het College besluit om per 2020 de

Het College besluit om per 2020 de

textielinzameling niet langer te vergunnen

textielinzameling niet langer te

aan goede doelen maar dit in eigen beheer

vergunnen aan goede doelen maar dit in

uit te voeren.

eigen beheer uit te voeren.

Definitieve verkeersbesluiten in

1. Ingestemd wordt met de volgende

In de afgelopen periode hebben een

verband met de herinrichting van

verkeersbesluiten: - aanpassen 30 km/uur-

zestal voorgenomen verkeersbesluiten ter

de Vonderweg in Beek en Donk

zone Bemmer (Vonderweg wordt 50

inzage gelegen die nodig zijn voor de

km/uur); - instellen voorrangsregeling op de

herinrichting van de Vonderweg in Beek

kruising Vonderweg – Lange Vonder; -

en Donk. In die periode is door twee

instellen voorrangsregeling op de kruising

bewoners een eensluidende zienswijze

Vonderweg – Bosbeemd; - instellen

ingediend; deze zijn verwerkt.

voorrangsregeling op de kruising Vonderweg

Het college stemt in met de definitieve

– Everbest; - instellen voorrangsregeling op

verkeersbesluiten.

de kruising Vonderweg – Polbeemd; -

Het definitieve besluit wordt gepubliceerd

instellen voorrangsregeling op de kruising

in de MooiLaarbeek Krant, op de website

Vonderweg – Keukenbeemd.

en in de Staatscourant.

2. Ingestemd wordt met de bijgevoegde

Belanghebbenden die het niet eens zijn

conceptbrieven aan de indieners van de

met het besluit kunnen hiertegen een

zienswijzen.

beroepschrift indienen bij de Rechtbank.

O

1.7
O

24368
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1.8

24780

O

Interbestuurlijk Toezicht Archief-

RIB

en Informatiebeheer 2019

De raadsinformatiebrief `Interbestuurlijk

In het kader van het Beleidskader

Toezicht Archief- en Informatiebeheer 2019’

Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 dient

wordt ter kennisname aangeboden aan de

jaarlijks een rapportage met betrekking

gemeenteraad en het Interbestuurlijk

tot te onderdeel Archief- en

toezicht van de provincie.

Informatiebeheer te worden gestuurd
naar de raad, waarbij een afschrift wordt
verzonden naar Interbestuurlijk Toezicht
(IBT) van de provincie.

1.9

18435

O

Eerste kwartaalrapportage 2019
Peelgemeenten

RIB

Het college

Het college en de gemeenteraad worden

- Neemt kennis van de eerste

geïnformeerd over de belangrijkste

kwartaalrapportage 2019 van

bevindingen uit de 1e kwartaalrapportage

Peelgemeenten.

2019 van de GR Peelgemeenten.

- De rapportage ter kennisname aan de

De Rapportage wordt zonder verder

commissie Sociaal Domein door te zenden.

advies ter kennisname aan de commissie
Sociaal Domein doorgezonden.

1.10

24219

O

Erfpachtovereenkomst Tiny Houses

Ingestemd wordt met de concept-

In overleg met partijen is een

Aarle-Rixtel

erfpachtovereenkomst en de aanvangscanon

erfpachtovereenkomst uitgewerkt op

voor de verschillende type tiny houses.

basis waarvan de externe financiers
bereid zijn in combinatie met een
afhankelijk recht van erfpacht om de
aankoop van een tiny houses te
financieren.

2.1
O

21283

Beslissing op bezwaarschrift van

1. Overeenkomstig het advies van de

Op 27 mei jl. heeft de bezwaar-

Stichting De Eenbes betreffende

bezwaarschriftencommissie het bezwaar van

schriftencommissie advies uitgebracht

onderhoud schoolgebouwen

de Eenbes niet ontvankelijk te verklaren en

naar aanleiding van het door stichting

het verzoek om vergoeding van de kosten in

Eenbes ingediende bezwaarschrift.

verband met bezwaar af te wijzen.

Dit bezwaarschrift richtte zich tegen het

2. In te stemmen met bijgaande

collegebesluit van 30 oktober 2018,
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conceptbrief.

waarbij een werkwijze wordt vastgesteld

3. In het vervolgoverleg de genoemde opties

om het onderhoud aan de

aan de schoolbesturen voorleggen.

voorzieningenclusters te kunnen borgen,
omdat het onderhoud geen uitstel kan
leiden en er met De Eenbes geen
overeenstemming kan worden bereikt
over de inhoud van een gebruiksovereenkomst.
De bezwaarschriftencommissie komt tot
de constatering dat het aan het besluit
tot vaststelling van de werkwijze geen
publiekrechtelijke regeling ten grondslag
ligt in de zin van de Algemene Wet
Bestuursrecht en adviseert het college:
a. Het bezwaarschrift niet ontvankelijk te
verklaren en
b. het verzoek om vergoeding van de
kosten in verband met bezwaar af te

2.2
O

21241

Advies Adviesraad Sociaal Domein

1. Kennis te nemen van de brief van de

wijzen.
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

– werkgeverschap GJC

Adviesraad Sociaal Domein d.d. 20 juni 2019

heeft in een brief d.d. 20 juni 2019 een

over de inrichting van het werkgeverschap
richting de gezins- en jongerencoaches in het
sociaal team.
2. De brief van de Adviesraad Sociaal Domein
te beantwoorden door middel van de
bijgevoegde brief.

aantal adviezen gegeven over de
inrichting van het werkgeverschap
richting de gezins- en jongerencoaches
(GJC’s) in het sociaal team.
Dit naar aanleiding van het voorgenomen
besluit van de Peelgemeenten om de
GJC’s – die nu nog in dienst zijn bij een
aantal moederorganisaties - in dienst te
laten treden van de Peelgemeenten.
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2.3

24249

Plaatsing huiszwaluwtillen Lieshout

O

Het college besluit in te stemmen met de

In het voorjaar van 2018 zijn door IVN

eigendomsverklaring m.b.t. de huiszwaluwtil

Laarbeek in Lieshout een drietal

die nabij De Ploeg 2 in Lieshout is geplaatst

huiszwaluwtillen geplaatst.

op gemeentegrond.

Twee op boerenerven en één in de
gemeentelijke openbare ruimte.
Via een eigendomsverklaring wordt de
verhouding tussen IVN Laarbeek en de
gemeente m.b.t. het eigendom en
onderhoud van de huiszwaluwtil geregeld.

2.4

24554

O

Raadsinformatiebrief Plan Aanpak
Stikstof (PAS), ODZOB

RIB

De raad aan de hand van de bijgevoegde

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State

raadsinformatiebrief informeren over de

uitspraak gedaan in procedures tegen het

uitspraak van de Raad van State inzake het

Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Plan Aanpak Stikstof (PAS).

Het PAS mag niet meer gehanteerd mag
worden als beoordelingskader bij de
uitstoot en depositie van stikstof op
Natura 2000 gebieden.
Dit heeft gevolgen voor projecten tot in
de verre omgeving van Natura 2000gebieden, zoals veehouderij, woningbouwprojecten, infrastructuur en
(industriële) bedrijvigheid. Het bestaande
toetsingskader is niet langer bruikbaar.

2.5
O

24239

Dwangsomprocedure beëindigen en

Besloten is om de dwangsomprocedure tegen

Besloten is om de dwangsomprocedure

niet opleggen van een definitieve

een Kinderdagverblijf en buitenschoolse

tegen een Kinderdagverblijf en buiten-

last onder dwangsom

opvang in Laarbeek te beëindigen en niet

schoolse opvang in Laarbeek te

over te gaan tot het opleggen van een

beëindigen en niet over te gaan tot het

definitieve last onder dwangsom.

opleggen van een definitieve last onder
dwangsom.
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3.1

Uitnodiging netwerkdag Noord-Brabantse

Evt. aanmelding uiterlijk 26 augustus a.s.

O

Waterschapsbond op 4 september 2019

V.k.a

3.3

Save the Date: Feest van de Zalige Pater

Officiële uitnodiging volgt.

O

Eustachius van Lieshout op zondag
1 september a.s. in de O.l.v.

Burgemeester gaat.

Presentatiekerk te Aarle-Rixtel
3.4

Save the Date: Award Ceremony

O

Brabantse Erfgoedprijs 2019 op donderdag

V.k.a.

7 november 2019 in Vught
3.5

Uitnodiging studiereis naar Lissabon,

O

Europese sporthoofdstad 2021

V.k.a.

2 t/m 5 oktober 2019
3.6

Uitnodiging Gilde St. Margaretha voor

O

Aarles Gilde Weekend op zaterdag 17

Burgemeester gaat (onder voorbehoud).

augustus 2019
3.8

Uitnodiging van seniorenkoor Sint Joachim

O

voor Korendag op 1 oktober a.s. in

Burgemeester gaat.

Muziekcentrum het Anker
3.9

Uitnodiging Brabantse Studiedag

O

Omgevingsveiligheid 2019 op donderdag

Burgemeester gaat (onder voorbehoud).

26 september a.s. – Den Bosch
3.10

Uitnodiging Wielerdag Nederlandse

O

Gemeenten op zaterdag 14 september

Burgemeester gaat.

2019
3.11

Uitnodiging Corso Valkenswaard op zondag

O

8 september 2019

V.k.a.

