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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 17 september 2019
Aanwezig: burgemeester Van der Meijden en de wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Slaets.

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

Collegevergadering d.d.

met het concept vastgesteld met dien

10 september 2019

verstande dat vermeld dient te worden we bij

Toelichting op besluit

de vergadering aanwezig zijn geweest.
1.2

10522

Handhavingsverslag 2018

Raad

O

1. Ingestemd wordt met het

Jaarlijks doet de gemeente Laarbeek

handhavingsverslag 2018 gemeente

verslag over de uitvoering van de

Laarbeek met aanpassing op 2 onderdelen.

handhavingstaken op het gebied van

2. Het handhavingsverslag 2018 wordt ter

het omgevingsrecht. Dit zijn onder

kennisname aan de gemeenteraad en de

andere de activiteiten bouwen,

provincie Noord-Brabant toegezonden.

brandveilig gebruik bouwwerken,
milieu, ruimtelijke ordening en slopen
en drank en
horeca.

1.3
O

29990

Ontwerpbegroting 2020 en

Raad

1. Kennis nemen van de ontwerp-

Jaarlijks legt de GR Senzer haar

meerjarenraming 2021-2023

3/10

begroting 2020 en meerjarenraming 2021-

ontwerpbegroting en haar

2023 van de GR Senzer en deze

meerjarenraming voor aan de

doorgeleiden naar de gemeenteraad.

deelnemende raden. Uit deze

2. Concept-zienswijze ter vaststelling

ontwerpbegroting en meerjarenraming

voorleggen aan de gemeenteraad.

kan worden opgemaakt wat de

Senzer

financiële consequenties zijn door
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deelname van Laarbeek aan deze GR
voor de komende 4 jaren. De raad
krijgt vervolgens de mogelijkheid om
naar aanleiding van deze
ontwerpbegroting en meerjarenraming
een zienswijze in te dienen. Nadat alle
deelnemende raden aan het Dagelijks
Bestuur haar zienswijzen hebben
kenbaar gemaakt wordt de
ontwerpbegroting door het Algemeen
bestuur van de GR Senzer vastgesteld
in een definitieve begroting.
1.4

30199

O

Medewerking wonen/zorg

In principe medewerking verlenen aan het

Initiatiefnemer wil een zorgcomplex

Dorpsstraat 82-84 Aarle-Rixtel

plan.

realiseren voor kleinschalig wonen met
dagbesteding. Dit zou aangemerkt
dienen te worden als een
maatschappelijke voorziening. Hierdoor
kan de parkeernorm lager worden
vastgesteld. Desondanks kan niet aan
de parkeernorm worden voldaan en
dient er deels in het openbaar gebied
geparkeerd te worden. Gelet op de
bijzondere situatie en het sociale
karakter van deze voorziening is er
aanleiding om aan het plan
medewerking te verlenen.

1.5
O

31556

Voornemen afwijzen verzoek tot

1. Voorgenomen wordt om het verzoek tot

Er is een verzoek tot handhaving

handhaving

handhaving op het perceel Trentstraat 2a,

ingediend ten aanzien van het perceel

Schoondonkseweg 1 te Beek en Donk af te

Trentstraat 2a, Schoondonkseweg 1 te
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wijzen;

Beek en Donk. Het college heeft zich

2. De verzoeker wordt in de gelegenheid

voorgenomen om het verzoek tot

gesteld om zijn zienswijze tegen het

handhaving af te wijzen.

voornemen tot afwijzen van het verzoek
tot handhaving binnen 4 weken na
verzending van het voornemen kenbaar te
1.6
O

31935

Bestuursopdracht nieuw
subsidieprogramma vanaf 2021

maken.
1. Het college neemt kennis van de
inhoud van de notitie
‘Bestuursopdracht nieuw
subsidieprogramma vanaf 2021’, in het
bijzonder van:
a. de onderbouwing van de
genoemde beperkingen in het
doen van voorstellen om te
komen tot de totale
bezuinigingstaakstelling,
b. de tien aandachtspunten die in
acht moeten worden genomen bij
de uitvoering van de
bestuursopdracht.
en vult deze op drie punten deze aan.
Het college besluit om de volgende
bestuursopdracht te geven:
2. Het vertalen van het op 14 maart 2019
door de gemeenteraad vastgestelde
‘Beleidsplan Sociaal Domein 20192020’ naar een beleidskader voor een
nieuw subsidieprogramma voor de
periode vanaf 2021.

De gemeenteraad heeft op 20 juni 2019
besloten om de looptijd van het huidige
‘Subsidieprogramma Maatschappelijk
Domein 2016-2019’ met één jaar te
verlengen om daarmee voldoende tijd
te creëren voor het evalueren van het
huidige programma én het opstellen en
invoeren van een nieuw
subsidieprogramma. Het evalueren van
het huidige subsidieprogramma en het
vervolgens opstellen van een nieuw
subsidieprogramma is een complexe
opgave. Te meer omdat er ook sprake
is van een taakstellende bezuiniging
van
€ 300.000 op het nieuwe
subsidieprogramma vanaf 2021. Gezien
de complexiteit maar ook gezien de
inhoudelijke en politiek-bestuurlijke
betekenis van de taakstellende
bezuiniging wordt voorgesteld om het
college een bestuursopdracht te laten
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3.

4.

Het opstellen van een nieuw
subsidieprogramma op basis van een
evaluatie van het huidige
subsidieprogramma en daarbij:
a. de bevindingen, conclusies en
aanbevelingen uit het
onderzoeksrapport ‘Onderzoek
naar subsidiebeleid.
Rekenkamercommissie GemertBakel en Laarbeek’ van het
bureau Partners+Pröpper d.d.
14 mei 2019 te betrekken,
b. de inhoud van het ‘Beleidsplan
Sociaal Domein 2019-2020’ als
basis te gebruiken,
c.
een aantal scenario’s voor te
stellen voor het doorvoeren van
de bezuinigingstaakstelling van
€ 306.000 in het
subsidieprogramma, waarbij op
hoofdlijnen de (te verwachten)
maatschappelijke effecten worden
beschreven,
d. indien nodig een inhoudelijk
voorstel te doen tot aanpassing
van de vigerende Algemene
subsidieverordening van de
gemeente Laarbeek.
Het op een interactieve wijze
betrekken van de gesubsidieerde
organisaties bij het opstellen van een
subsidieprogramma.

geven voor het opstellen van een
subsidieprogramma. In de voorliggende
notitie wordt hiervoor een nadere
onderbouwing gegeven. Daarbij wordt
ook een aantal aandachtspunten
benoemd die bij de uitvoering van de
opdracht in acht moeten worden
genomen.
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5.

1.8

32216

Raadsinformatiebrief 5G netwerk.

O

1.9

Beantwoording vragen PNL over

O

kledinginzameling.

3.1

Uitnodiging gemeente Nuenen voor de

O

viering van de Nuenense bevrijding op

RIB

Een conceptversie van het
subsidieprogramma uiterlijk in juni
2020 ter besluitvorming aan het
college voor te leggen.

1. Ingestemd wordt met verzending
van de raadsinformatiebrief.
2. Het bericht wordt ook geplaatst op
de gemeentelijke website.
College stelt na aanpassing de antwoorden
vast en geleidt deze door naar de raad.

V.k.a.

20 september 2019 om 17.00 uur in
Nuenen.
3.2

Vooraankondiging 2de Metropoolconferentie

O

op 9 oktober 2019 om 19.00 uur in

V.k.a.

Waalre.
3.3

Uitnodiging voor 75 jaar bevrijding

O

Laarbeek op 28 september 2019 om 13.30

Deelname vanuit college zo groot mogelijk.

uur in het Openluchttheater in Mariahout.
3.4

Uitnodiging raadsledenbijeenkomst

O

Peelgemeenten woensdag 2 oktober 2019

V.k.a.

om 20.00 uur in Asten.
3.12

Uitnodiging van familie Swinkels voor

Burgemeester Van der Meijden, wethouder

O

de seizoensopening van het bokbier op

Meulensteen en gemeentesecretaris a.i.

maandag 7 oktober 2019 om 18.00
uur in Lieshout.
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3.13

Uitnodiging van Handbalvereniging

Burgemeester Van der Meijden en wethouder

O

Bedo voor presentatiedag op zondag

Slaets

22 september 2019 in sporthal D’n
Ekker.
3.14

Uitnodiging van Gilde Sint Antonius

O

Beek voor ontmoetingsdag 22

Burgemeester Van der Meijden

september 2019.
3.15

Uitnodiging van Zorgboerderij

Burgemeester Van der Meijden en wethouder

O

Grootenhout voor het “festival om

Briels.

meteen te vergeten” 21 september
2019

