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Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

collegevergadering d.d. 3 juni 2019

met het concept vastgesteld

1.2

17351

Meicirculaire gemeentefonds
2019

O

RIB

Toelichting op besluit

De raad wordt door middel van bijgaande

De raad wordt voorgesteld om de

raadsinformatiebrief voorgesteld om de

financiële ontwikkelingen als gevolg van

budgettaire effecten van de meicirculaire

deze meicirculaire 2019 te betrekken bij

gemeentefonds 2019 te betrekken bij de

de behandeling van de Kadernota 2020.

behandeling van de kadernota 2020 en
vervolgens bijpassende aanvullende
maatregelen te treffen om te komen tot
het presenteren van een uiteindelijk
structureel sluitende begroting 2020-2023.
1.4
O

19175

Oprichten silo's bouwplan

Aan het verzoek medewerking verlenen

Betrokkene heeft een plan ingediend voor

Jeurgens

middels toepassing van artikel 4, eerste lid

onder meer het plaatsen van silo’s bij het

van de kruimelgevallenregeling nadat door

bedrijf. De hoogte van de silo’s wijkt af

betrokkene een planschadeovereenkomst

van de maximaal toegestane hoogte zoals

is getekend.

opgenomen in de bestemmingsplanregels.
Vanuit bedrijfseconomisch- en
milieuoogpunt is er aanleiding om met de
kruimelregeling hieraan mee te werken.
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1.5

19943

Verlenging GFT-contract Attero

O

Het College besluit de Raamovereenkomst

Het verwerkingscontract van de firma

Verwerking GFT (BIZOB-2016-GEZ-FWE-

Attero voor het verwerken van het GFT-

00322) met één jaar te verlengen, voor de

afval van de inwoners van Laarbeek wordt

periode 1 januari - 31 december 2020.

verlengd met één jaar, voor de periode 1
januari – 31 december 2020.

1.6

18328

O

Voortgang natuur- en

Raad 22 aug

Het raadsvoorstel ‘Voortgang natuur- en

Voor de realisatie van het Laarbeekse

landschapsbeleid

2019

landschapsbeleid’ wordt na advies van de

natuur- en landschapsbeleid is er de

Cie RD

commissie Ruimtelijk Domein voorgelegd

bestemmingsreserve

3 juli 2019

aan de raad.

‘kwaliteitsverbetering buitengebied’.
Het besteden van deze middelen is
gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma
van de structuurvisie. De daarin
benoemde projecten kunnen periodiek
door de raad geprioriteerd worden. Dit is
voor het laatst gebeurd in 2015.
Inmiddels zijn er projecten afgerond
(venherstel en EVZ Laarbeek West) en
bestaat de behoefte om projecten aan het
uitvoeringsprogramma toe te voegen.
Daarnaast dienen de prioriteiten voor de
komende jaren bijgesteld te worden.

1.7
O

17490

Jaarstukken 2018

Raad

1) De gemeenteraad voor te stellen om:

Elk jaar maakt de gemeente de

27 juni 2019

a. De jaarstukken 2018 vast te stellen.

programmarekening op. Hierin staat

b. Kennis te nemen van het negatieve

welke activiteiten door het college zijn

rekeningsaldo 2018 van € 1.364.672,-

uitgevoerd en welke inkomsten en

(exclusief winstneming grondexploitatie)

uitgaven daarbij hoorden. Aan de

(=c + d) in deze programmarekening

gemeenteraad wordt een voorstel gedaan

2018.

om het negatieve saldo van € 477.672,-

c. Kennis te nemen van de winstneming

een bestemming te geven.

Zaaknummer:

19987-2019

Documentnummer:

19987-2019:217437

van € 887.000,- uit de grondexploitatie op

De jaarstukken zijn de laatste

basis van de voorgeschreven Percentage of

documenten in de planning- en

Completion-methode (PoC-methode) uit

controlcyclus van 2018 en met het

het Besluit Begroting en Verantwoording

vaststellen van het document wordt het

(BBV) en tevens kennis te nemen van het

jaar 2018 formeel afgesloten. Aan de

hierdoor naar voren komend nadelig

jaarstukken wordt in een later stadium de

rekeningsaldo 2018 van € 477.672,-

accountantsverklaring toegevoegd.

inclusief winstneming grondexploitatie.
d. In te stemmen om een bedrag van €
887.000,- van het rekeningsaldo 2018 toe
te voegen aan de bestemmingsreserve
grondexploitatierisico’s.
e. In te stemmen om een bedrag van €
551.271,- te onttrekken uit de
bestemmingsreserve Sociaal Domein als
gedeeltelijke dekking van het ontstane
nadelige saldo op programma 3, dat
verwerkt is in het totaal van het
rekeningresultaat 2018.
f. In te stemmen om voor de volgende
restant-budgetten 2018 uit deze
jaarrekening deze bedragen via
resultaatbestemming beschikbaar te
houden voor besteding in 2019 en
hiervoor:
i. Het overschot ad € 19.688,- op het
budget rekenkamercommissie in 2018 toe
te voegen aan het budget 2019;
ii. Het overschot ad € 35.148,- op
bereikbaarheid in 2018 toe te voegen aan
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de reserve ‘Bereikbaarheidsagenda’
iii. Het overschot ad € 16.582,- op het
budget speeltuinen in 2018 toe te voegen
aan het budget 2019;
g. In te stemmen om het negatieve
resultaat ad € 884.819,- dat ontstaat na
verwerking van bovenstaande voorstellen
(= c - d + e – f) te onttrekken uit de
algemene reserve.
2.1

16006

O

Afwijzing aanvraag

Besloten is om conform de verordening

Besloten is om conform de verordening

leerlingenvervoer

leerlingenvervoer gemeente Laarbeek

leerlingenvervoer gemeente Laarbeek

2014 de aanvraag leerlingenvervoer af te
wijzen en in te stemmen met de

2014 de aanvraag leerlingenvervoer af te
wijzen

bijgesloten beschikking
2.2

17758

O

benoeming lid cliëntenraad

Besloten is om mevrouw J.A.M. Swinkels

De lokale Cliëntenraad Participatiewet

Participatiewet

voor de zittingsduur van de huidige

brengt gevraagd en ongevraagd advies

gemeenteraad te benoemen als lid van de

uit aan het college van Burgemeester en

Cliëntenraad Participatiewet 2015

Wethouders over onderwerpen als werk

Laarbeek. Het vrijwilligerscontract van

en inkomen. Vanwege het feit dat zich

mevrouw Swinkels zal ter ondertekening

een nieuw kandidaatlid heeft aangediend,

worden aangeboden aan de

dient deze persoon benoemd te worden

gemeentesecretaris

als lid van de Cliëntenraad Participatiewet
2015 Laarbeek.

2.3
O

19219

instellen van een stopverbod

Ingestemd wordt met het voornemen tot

Om de verkeersveiligheid op de Otterweg

gedurende bepaalde tijden in een

het instellen van een stopverbod

te verbeteren is het voorstel om op een

deel van de Otterweg in Beek en

gedurende bepaalde tijden in een deel van

deel van de Otterweg een stopverbod

Donk

de Otterweg in Beek en Donk.

gedurende bepaalde tijden in te stellen.
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2.4
O

18240

Vaststelling

Raad

Legt het paraplubestemmingsplan

In eerder vastgesteld beleid is een

Paraplubestemmingsplan

22 aug 2019

'Geluidzone bedrijventerrein Bemmer' ter

geluidszone benoemd rondom het

'Geluidzone bedrijventerrein

Cie RD

vaststelling voor aan de gemeenteraad na

bedrijventerrein Bemmer. In verband met

Bemmer'

3 juli 2019

tussenkomst van de commissie Ruimtelijk

de Wet geluidhinder dient deze grens ook

Domein.

planologisch vastgelegd te worden en
daarom is dit paraplubestemmingsplan
‘Geluidzone bedrijventerrein Bemmer’
opgesteld. Hiermee wordt getracht om
een optimaal woonklimaat enerzijds en
(geluid)ruimte voor bedrijven anderzijds
te scheppen.

