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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 2 juli 2019
Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Slaets

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/Raad

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

Collegevergadering d.d. 24 juni jl.

met het concept vastgesteld

Voortzetting pilot samenwerking

Het college heeft ingestemd met:
1. Het verlengen van de pilot
‘Samenwerking met de huisartsen’ voor
twee jaar, ingaande 1 juli 2019 op
voorwaarde van instemming van de
gemeenteraad met de 1e tussenrapportage
2019 en met de kadernota 2020 dd 27 juni
as.
2. Het dekken van de kosten; voor 2019 à
€107.417,- , voor 2020 à € 94.175,- en
voor 2021 à € 96.717,- uit zorgkosten
jeugd; het budget Jeugdzorg/Jeugdzorg
TAJ Aanbieders 66821090/42120.
Het college van burgemeester en
wethouders besluit: - het werkgeverschap
van de Gezins- en Jongerencoaches per 1
januari 2020 te beleggen bij de
Gemeenschappelijke Regeling
Peelgemeenten op basis van een
samenwerkingsovereenkomst; - in te

1.3

2089

huisartsen

O

1.6
O

22087

Definitief besluit met betrekking
tot werkgeverschap Gezins- en
Jongerencoaches

Toelichting op besluit

In dit voorstel is de voortzetting van de
pilot ‘samenwerking met de huisartsen’
aan de orde.

Op 16 april hebt u het voorgenomen
besluit genomen het werkgeverschap van
de Gezins- en Jongerencoaches te
beleggen bij de Gemeenschappelijke
Regeling Peelgemeenten. De
Gemeenschappelijke Regeling heeft de
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2.1
O

16300

stemmen met het inrichtingsplan
werkgeverschap gezins- en
jongerencoaches Asten-Laarbeek-Someren
en de Gemeenschappelijke Regeling
Peelgemeenten te verzoeken deze
gezamenlijk met de gemeenten en Gezinsen Jongerencoaches verder uit te werken;
- in te stemmen met de begroting van de
incidentele implementatiekosten, de
voorgestelde verdeelsleutel en het
beleggen van het penvoerderschap voor de
incidentele implementatiekosten bij de
gemeente Someren; - in te stemmen met
de begroting van de structurele kosten met
ingang van 1 januari 2020 en de
voorgestelde verdeelsleutel; - kennis te
nemen van de ingediende zienswijze van
het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling
Peelgemeenten en de reactie van het
Dagelijks Bestuur; - te reageren op de
zienswijze van de gezamenlijke
moederorganisaties middels bijgevoegde
brief; - middels bijgevoegde brief de
moederorganisaties informeren over uw
besluit, inhoudende een formele
aankondiging van de weigering van
subsidie inzake de inzet Gezins- en
Jongerencoach voor een nieuw tijdvak,
welke vatbaar is voor bezwaar en beroep.

opdracht geaccepteerd, er is meer inzicht

Subsidieaanvraag Zeepkistenrace

Conceptbesluit

Stichting Laarbeek Events organiseert in

2019

1. Een subsidie te verstrekken van € 500,-

samenwerking met café de Koekoek de

gegeven in het deskundigheidsplan en
incidentele en structurele kosten zijn in
beeld gebracht. Nu wordt aan u gevraagd
om op basis van het inrichtingsplan en
het kostenoverzicht het definitieve besluit
te nemen om het werkgeverschap van
deze medewerkers per 1 januari 2020 te
beleggen bij de Gemeenschappelijke
Regeling Peelgemeenten op basis van een
samenwerkingsovereenkomst.
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ten behoeve van de zeepkistenrace in de

Lieshoutse zeepkistenrace. Tijdens de

Dorpsstraat in Lieshout.

zeepkistenrace gaan deelnemers met een

2. De subsidie direct vast te stellen zodat

zelfgemaakte zeepkist van een zes meter

hier geen verantwoording meer over

hoge schans af. Het evenement vond

afgelegd hoeft te worden.

plaats op zondag 16 juni in de

3. De subsidie structureel toe te kennen voor

Dorpsstraat in Lieshout. Er wordt een

de duur van het huidige subsidieprogramma

subsidie verleend van

en ter zijner tijd beoordelen of de subsidie

€ 500,-

wordt opgenomen in het nieuwe
subsidieprogramma.
4. de bijgesloten beschikking.
2.3

19488

O

Aanvraag Leerlingenvervoer

1. Besloten is om conform de verordening

Besloten is om conform de verordening

2019 / 2020

leerlingenvervoer gemeente Laarbeek 2014

leerlingenvervoer gemeente Laarbeek

de aanvraag leerlingenvervoer af te wijzen.

2014 de aanvraag leerlingenvervoer af te

2. In te stemmen met de bijgesloten

wijzen.

beschikking.
2.6
O

19247

Verlenging contract met T-mobile

Contract met T-Mobile GT mobile

Het huidige contract met T-Mobile loopt

GT mobile communicatie

communicatie met drie jaar verlengen

op 5 september 2019 af. Het contract
geeft de mogelijkheid tot een verlenging
van drie jaar. Uit onderzoek is gebleken
dat T-Mobile de meest gunstige provider
is voor de gemeente Laarbeek.

3.1

Brief MKB; Dag van de Ondernemer op

O

15 november 2019

3.3

Vooraankondiging OD on Tour in de week

O

van 16 september 2019

3.6

Save the Date: Brabant Ontmoet d.d.

vka
Wethouder Meulensteen gaat.
Wethouders Buter en Meulensteen en

Zaaknummer:

22439-2019

Documentnummer:

22439-2019:896845

O

27 november 2019 – Provinciehuis

burgemeester gaan.

’s-Hertogenbosch
3.7

Vooraankondiging 14e Brabants

O

Dialectenfestival Lieshout d.d.
14 juni 2020

3.8

Uitnodiging afscheid Pastoor Verbraeken

Burgemeester en wethouder Briels gaan

O

op zondag 7 juli a.s.

namens College B&W

