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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 18 december 2018
Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Buter, Meulensteen, Slaets en Van der Zanden (m.u.v. agendapunt 1.17)

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/raad

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

collegevergadering van 11

met het concept vastgesteld.

Toelichting op het besluit

december 2018
1.3

16179

O

Vaststelling en uitbetaling subsidie

Het college stemt in met het verlengen van

Het college stemt in met het verlengen

VVV 2018

de huidige subsidieovereenkomst met VVV

van de huidige subsidieovereenkomst

Laarbeek t/m 31 december 2018. Het college

met VVV Laarbeek t/m 31 december

stemt in met de vaststelling en uitbetaling

2018. Het college stemt in met de

van de subsidie voor de VVV over 2018.

vaststelling en uitbetaling van de subsidie
voor de VVV over 2018.

1.5
O

16278

Machtiging massaclaim Truckkartel

1. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost te

Door de machtiging te verlenen aan de

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

machtigen om namens de gemeente de

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wordt

opdracht te verstrekken aan NLTruckkartel;

de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

2. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost te

gemachtigd om namens de gemeente de

machtigen om bij deze opdracht

opdracht te verstrekken aan

NLTruckkartel namens de gemeente te

NLTruckkartel om te handelen in de

machtigen alle (proces)handelingen te

schadevergoedingsprocedure. NL

(laten) verrichten die nodig zijn voor het

Truckkartel is een door de Faciliteit

instellen van een vordering (in en buiten

Landelijke Inkoop Brandweer (FLIB) en

rechte) tot verkrijging van schadevergoeding

branchevereniging Transport & Logistiek

en/of alle (rechts)handelingen te (laten)

Nederland (TLN) speciaal opgerichte
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verrichten die nodig zijn om tot een

besloten vennootschap.

schikking te komen met de

De vordering wordt ingesteld als gevolg

Truckfabrikanten;

van het onrechtmatig handelen van de

3. De voornoemde vordering tot verkrijging

truckfabrikanten zoals omschreven in de

van schadevergoeding over te dragen aan de

beschikking van de Europese Commissie

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

van 19 juli 2016 waarin bindend is
vastgesteld dat MAN, Volvo/Renault,
Daimler, Iveco en DAF (hierna samen
met Scania te noemen
“Truckfabrikanten”) de EUmededingingsregels hebben overtreden.
Voor het op efficiënte wijze kunnen
voeren van een procedure tot verkrijging
van schadevergoeding vraagt de
Veiligheidsregio tevens aan de gemeente
om de vordering over te dragen aan de
Veiligheidsregio.

1.6
O

16297

Herontwikkelingsplannen De Biezen

1. Ingestemd wordt met de notitie ten

Door initiatiefnemer is een

3, Aarle-Rixtel

aanzien van de (on)mogelijkheden van het

principeverzoek ingediend voor

herontwikkelingsplan en

uitbreiding van de paardenhouderij met

2. Initiatiefnemer te berichten dat aan het

logiesmogelijkheden, camping en

verzoek tot boerderijsplitsing geen

manege. Tevens wil men de boerderij

medewerking wordt verleend.

splitsen. Omdat de locatie is gelegen
binnen twee gemeenten, is ambtelijk
besloten hierin samen op te trekken
waarbij Gemert-Bakel het voortouw zal
nemen. Uit toetsing van het plan aan
wet- en regelgeving komt Gemert-Bakel
tot verschillende (on)mogelijkheden.
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Ten aanzien van ons grondgebied waar
de boerderijsplitsing is voorzien, is het
oordeel dat hieraan geen medewerking
kan worden verleend wegens strijd met
o.m. de provinciale Verordening Ruimte.
1.7

15080

Stand van zaken Groenstrijd 2.0

Besloten wordt om:

en Laarbeek schittert in het

O

-

groen-campagne

-

De Groenstrijd 2.0 en de Laarbeek

Kennis te nemen van de

schittert in het Groen campagne zijn

(financiële) stand van zaken m.b.t.

succesvol verlopen. De kosten worden

de Groenstrijd 2.0 en de Laarbeek

financieel gedekt uit bestaande budgetten

schittert in het Groen campagne;

voor onder andere groen en

In te stemmen met de onder de

duurzaamheid en toegekende subsidies.

financiële toelichting omschreven
dekking van de kosten over 2018
en de voor 2019 voorziene kosten,
waarbij medio 2019 de raad zal
worden voorgesteld om de
aanplant van nieuwe bomen ten
laste van het bomenfonds te
brengen.
1.8
O

16347

Informatie BSOB over
kostenverdeelmethode en

RIB

Het college besluit om;
1. kennis te nemen van het besluit

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant
(BSOB) heeft informatie voor college en

amendement artikel 220f

van het Dagelijks Bestuur van

raad verstrekt over twee onderwerpen:

Gemeentewet

BSOB van 10 december 2018 en

De kostenverdeelmethode en het

dit te bekrachtigen, om voor

amendement 220f Gemeentewet.

belastingjaar 2019 artikel 220 f, lid

De onderwerpen hebben geen directe

2 van de gemeentewet voor de

samenhang maar uit hoofde van

verordening onroerende-

efficiency is gekozen om één

zaakbelastingen 2019, niet toe te

collegevoorstel te maken met twee

passen,

afzonderlijke raadsinformatiebrieven.
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2. kennis te nemen van de

Samenvattend:

uitgangspunten van de
kostenverdeelmethode zoals deze

1) De kostenverdeelmethode heeft

is vastgesteld door het Algemeen

betrekking op de verdeling van de

Bestuur van BSOB d.d. 8

uitvoeringskosten van BSOB.

november 2018,

Deze methode wordt aangepast om te

3. in te stemmen met beide
raadsinformatiebrieven.

komen tot een transparante, eerlijke en
voorspelbare verdeling van de
uitvoeringskosten. De gewijzigde
methode is tot stand gekomen na een
uitvoerig proces met BSOB en
aangesloten partijen. Het advies is om
kennis te nemen van de uitgangspunten
die in de RIB zijn opgenomen.
2) Het op 14 november 2018
aangenomen amendement 220f
Gemeentewet biedt gemeenten vanaf
2019 de mogelijkheid om voor een
bepaald type instellingen een lager OZB
tarief te rekenen dan nu het geval is
(tarief woning i.p.v. niet-woning).
Gezien het korte tijdspad en de behoefte
aan nader onderzoek van de (financiële)
consequenties heeft het Dagelijks Bestuur
van BSOB op 10 december 2018 besloten
om voor 2019 geen gebruik te maken van
de mogelijkheid tot nadere
tariefdifferentiatie. In de RIB wordt o.a.
het vervolgproces nader toegelicht.
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1.9

16457

Regionaal Operationeel Kader

O

Cie RD: 9

1.

januari 2019

stellen en toe te passen als (regionale)

geharmoniseerde uitvoering van

(voorgesteld

strategie voor de uitvoering van uniform

vergunningverlening, toezicht en

wordt om AZ-

Wabo milieutoezicht en –handhaving in

handhaving zal bijdragen aan een

leden hierbij

overeenstemming met artikel 7.2 van het

efficiënte en effectieve taakuitvoering van

uit te nodigen

Besluit omgevingsrecht (Bor).

de gemeenten, provincie en de drie

vanwege

2.

Brabantse omgevingsdiensten. Daartoe is

financiële

–handhaving uit te laten voeren door de

een Regionaal Operationeel Kader

component)

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

opgesteld.

Raad:
31 januari
2019

Het ROK Milieutoezicht 2018 vast te

Vanaf 1 januari 2020 milieutoezicht en

De ontwikkeling naar een meer

overeenkomstig optie C.
3.

De raad te verzoeken de extra

benodigde financiële middelen voor de
uitvoering van het ROK voor de periode
2020-2023 beschikbaar te stellen, te
verwerken bij het opstellen van de
kadernota 2020.

1.10

16584

O

Het voornemen tot het

Ingestemd wordt met het voornemen tot

aanbrengen van stopborden en

het aanbrengen van stopborden en

stopstrepen op de kruising

stopstrepen op de kruising Bosscheweg -

Bosscheweg - Mgr.

Mgr. Verhagenstraat in Beek en Donk.

Het doel van de maatregel is het
verbeteren van de verkeersveiligheid op
de kruising Bosscheweg - Mgr.
Verhagenstraat in Beek en Donk.

Verhagenstraat in Beek en Donk
1.11
O

16120

Evaluatie Nota Open

Cie RD: 9

Besloten wordt de raad voor te stellen om

Plekkenbeleid

januari 2019

het beleid ten aanzien van de open

Raad: 31

plekken en opvulling door splitsing van

januari 2019

hoekpercelen in te trekken door middel
van bijgaand concept raadsvoorstel en om
in de commissie een discussie te voeren
om nieuwe kaders aan te reiken om waar
gewenst open plekken beleid te kunnen

De beleidsnota’s open plekken beleid en
opvulling door splitsing van hoekpercelen
bieden een afwegingskader om verzoeken
tot inbreiding of opvulling van ruimtes ten
behoeve van woningbouw te kunnen
beoordelen. De laatste nota is vastgesteld
door de gemeenteraad op 1 februari 2007
en zou tenminste iedere twee jaar
geëvalueerd moeten worden.
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blijven toepassen.

Door ontwikkelingen wordt de raad
voorgesteld om in te stemmen met de
intrekking van dit beleid.

1.12
O

16161

Rapport uitkeringsgerechtigden

Besloten is:

Sinds december 2017 is de

met een loonwaarde tot 30% met

1. Kennis te nemen van het rapport

Participatiecoach bij Senzer in opdracht

aanbevelingen voor

‘Vanuit de hangmat naar de springplank?’.

van Vierbinden aan het lokale

vervolgopdracht

2. In te stemmen met de in het rapport
genoemde doelen/vervolgopdrachten:
a. Voor alle mensen uit de doelgroep, die

Participatieteam toegevoegd met als taak
bijstandsgerechtigden met een
loonwaarde tot 30% in beeld te brengen.
Daarnaast had zij als taak te bezien op

dat nodig hebben, wordt de ondersteuning

welke wijze deze mensen toegeleid

geoptimaliseerd en een regievoerder

kunnen worden naar een vorm van

aangewezen. Het casemanagement kan

participatie in de maatschappij. Ze heeft

qua aard en intensiteit verschillend zijn en
sluit aan op de behoefte en mogelijkheden
van de klant. Dit wordt per individu
bepaald. Er wordt planmatig verbinding
gezocht binnen en met het totale aanbod
van lokale dienstverlening en
zorgstructuren om de participatie en
zelfredzaamheid van het individu te
maximaliseren.
b. Er wordt een rapportagevorm
ontwikkeld die ervoor zorgt dat de
integrale aanpak op de leefdomeinen voor
al deze mensen op eenzelfde manier vorm
krijgt zodat de totale groep in beeld blijft.

de totale doelgroep in beeld en heeft haar
bevindingen hierover in bijgaand rapport
weergegeven. Tevens is een voorstel
gedaan over het vervolg geven aan deze
opdracht.
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c. Hiervoor is het nodig om met partijen
die het casemanagement doen afspraken
te maken over het uitwisselen van
gegevens in het kader van AVG.
d. Voor 31-12-2019 zijn alle klanten uit de
doelgroep, die dat nodig hebben,
ondergebracht bij een regievoerder.
3. In 2019 het lokale Participatiebudget in
te zetten voor de in het rapport genoemde
pilots en doelen en eind 2019 bezien op
welke wijze de follow-up vormgegeven en
gefinancierd wordt.
1.13

16781

O

Schriftelijke vragen n.a.v.

Er wordt ingestemd met een aangepaste

klachten zonnepanelen project

antwoordbrief.

(De Groene zone)
1.15

11550

O

Actualisatie erfgoedbeleid

Cie RD: 9

1.

Het college stemt in met de aanpak

Laarbeek

januari 2019

voor de actualisatie van het erfgoedbeleid.

de actualisatie van het erfgoedbeleid.

Raad:

2.

Het college vraagt aan de Raad om het

31 januari

krediet van €40.000,- beschikbaar te

krediet voor de actualisatie beschikbaar

2019

stellen en dit krediet ten laste te brengen

te stellen.

De gemeenteraad voorstellen om een

Het college stemt in met de aanpak voor

van de Algemene Reserve.
1.16
O

15370

Subsidie kleine

Er wordt ingestemd met:

In dit advies is aan de orde, een

kinderdagverblijven 2018 en

1 Verlenen van een eenmalige subsidie in

eenmalige subsidie voor 2018 aan de

subsidie GOO en Spring 2019

2018 van in totaal € 28.856,- aan de

kleinere kinderdagverblijven in Laarbeek

kleinere kinderdagverblijven in Laarbeek

en een structurele subsidie voor 2019

voor het versterken en toegankelijker

voor GOO en Spring kinderopvang.

maken van het voorschools aanbod voor
peuters.
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2 Verlenen van een structurele subsidie
van in totaal € 214.292,- voor de
uitvoering van Vroeg en Voorschoolse
Educatie (VVE) in 2019 aan GOO en
Spring Kinderopvang.
3 Het laten onderzoeken van
mogelijkheden voor het aanbieden van
VVE door twee van de kleinere aanbieders
van kinderopvang in Laarbeek vanaf 2020.
Voorwaarde hiervoor is dat uitvoering van
dit aanbod plaatsvindt binnen de
bestaande budgetten
1.17

16666

O
2.1
O

12114

Verkoop bouwkavel plan

Akkoord gaan met verkoop van een

Bouwpercelen kunnen pas juridisch

Nieuwenhof

bouwkavel aan de in het bijgevoegde

geleverd worden nadat uw college

overzicht genoemde koper.

daarover een besluit heeft genomen.

Actualisering en uitbreiding

1. De beleidsregel ‘Wet Bibob voor horeca-

Sinds 2006 voert de gemeente Laarbeek

Bibobbeleid

en prostitutiebranche c.a. gemeente

een actief Bibobbeleid ten aanzien van

Laarbeek 2018’ wordt vastgesteld door het

Drank-en horecavergunningen (Drank-

college van b&w en de burgemeester, ieder

en Horecawet), exploitatievergunningen

voor zover het diens bevoegdheid betreft;

voor horeca (APV), coffeeshops, smart-

2. De op 27 maart 2006 vastgestelde

en growshops, seksinrichtingen,

Bibobbeleidsregel voor de horeca- en

escortservices en speelautomatenhallen.

prostitutiebranche c.a. wordt ingetrokken.

De Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob,
de wijziging van de Drank- en Horecawet
en regionale afstemming van beleid
maken een actualisering en uitbreiding
van het Bibobbeleid wenselijk.
De voorliggende beleidsregel voorziet
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hierin.
2.2

12910

O

2.3

14390

Aanvraag subsidie invalidentoilet

Instemmen met een eenmalige

IVN-Laarbeek vraagt aan de gemeente

IVN Laarbeek

subsidiebijdrage van € 2.307,59, voor de

een bijdrage in de kosten om een

bouw van een invalidentoilet bij IVN-

invalidentoilet te realiseren in het

Laarbeek.

clubgebouw De Bimt.

Overeenkomstig het advies van adviseur

Er is een aanvraag voor een

Antea wordt planschade uitgekeerd ten

tegemoetkoming in de schade ten

gevolge van bestemmingsplan “Piet van

gevolge van bestemmingsplan 'Piet van

Thielplein Oost”.

Thielplein Oost’ in Beek en Donk.

Besluit planschade

O

De gemeente heeft advies gevraagd aan
een onafhankelijk adviseur.
Naar aanleiding van het advies heeft het
college besloten planschade toe te
kennen.
2.5

16051

O

Besteding middelen

Er wordt ingestemd met de voorgestelde

Besteding van de middelen à € 40.000,-

vaccinatieprogramma 2019

besteding van de middelen voor de

voor het rijksvaccinatieprogramma in

uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma

2019.

in 2019: van het budget à €40.000,- wordt
€ 25.768,- ter beschikking gesteld van de
Zorgboog én € 12.110,- van de GGD.
2.9

16608

O

Planschadeverzoek ten gevolge van

Overeenkomstig het advies van Gloudemans

Er is een aanvraag voor een

uitwerkingsplan "Beekse Akkers"

wordt geen planschade uitgekeerd ten

tegemoetkoming in de schade ten

gevolge van uitwerkingsplan “Beekse

gevolge van uitwerkingsplan 'Beekse

Akkers”.

Akkers’ in Beek en Donk. De gemeente
heeft advies gevraagd aan een
onafhankelijk adviseur. Naar aanleiding
van het advies heeft het college besloten
geen planschade toe te kennen.

2.11

16191

Aanvraag subsidie AED sporthal de

Instemmen met een eenmalige

Sporthal de Klumper heeft een aanvraag
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O

Klumper

subsidiebijdrage van € 1.344,10,-, voor de

gedaan voor een AED die bij de sporthal

aanschaf van een AED voor sporthal de

geplaatst kan worden. Dit nadat er de

Klumper te Lieshout. De subsidie wordt
zonder verantwoording achteraf vastgesteld.

laatste tijd veel ongevallen hebben
plaatsgevonden op sportlocaties in
Laarbeek. Stichting AED Alert Laarbeek
geeft aan dat de toevoeging van de AED
bij de Klumper een goede aanvulling is
aan het netwerk van AED’s in Laarbeek.

3.1

Uitnodiging bus excursie naar Ardo &

Is verzet naar donderdag 14 februari 2019.

O

Rodenbach (België) door F2AGRI Boer Bier

Voor kennisgeving aannemen.

Water; vrijdag 15 februari 2019 vanaf 5.30
tot 22.30 uur
3.3

Uitnodiging van Bisschop ‘s-Hertogenbosch

O

voor de tweede Sint-Janslezing op 15

Voor kennisgeving aannemen.

februari a.s. om 15.00 uur in de Sint
Janskathedraal
3.4

Uitnodiging Nieuwjaarsborrel VIER vrijdag

Wethouders Buter, Van der Zanden,

O

11 januari 2019 van 19.00 tot 23.00 uur

Meulensteen en Slaets gaan, alsmede de

bij Café Zaal Bij van Dijk

burgemeester.

Overzicht kletsavonden 2019

Burgemeester neemt contact op met

3.5
O

Mariahout.

3.6

Uitnodiging harmonie St. Caecilia voor

Burgemeester Van der Meijden en

O

Nieuwjaarsconcert op zondag 6 januari

wethouders Van der Zanden (met partner),

2019 om 13.00 uur in het Dorpshuis

Meulensteen (met partner), Buter en Slaets
gaan.

3.8

Uitnodiging Gemeente Nuenen voor

O

Nieuwjaarsontmoeting, woensdag 2

Voor kennisgeving aannemen.
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januari 2019 van 16.00 tot 20.00 in het
Klooster te Nuenen
3.9

Uitnodiging provincie voor

Voltallig college gaat (wellicht wethouder

O

Nieuwjaarsontmoeting donderdag 10

Slaets niet, graag wel in agenda opnemen).

januari 2019 van 17.00 tot 20.00 uur
3.10

Uitnodiging van provincie voor

Wethouder Buter gaat; burgemeester zo

O

Slotconferentie VeerKrachtig Bestuur op

mogelijk ook (afhankelijk van programma

woensdag 13 februari 2019 van 18.00 tot

ALV Dimpact).

22.00 uur in het Willem II stadion te
Tilburg
3.11

Uitnodiging NLPO voor conferentie "De

O

lokale publieke omroep in 80 streken" op

Voor kennisgeving aannemen.

13 februari 2019 van 12.00 – 17.00 uur in
Hilversum
3.14

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Gemeente

Er is commissievergadering in Laarbeek.

O

Gemert-Bakel op dinsdag 8 januari van

Wethouder Van der Zanden gaat.

19.00 tot 21.00 uur te Milheeze

