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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 23 april 2019
Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen, Slaets en Van der Zanden

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

collegevergadering van 16 april

met het concept vastgesteld.

Toelichting op besluit

2019
1.4

4050

O

1.5
O

8428

Gemeentelijke bijdrage aan

1. De gevraagde bijdrage van € 17.500,-

Centramanagement wil LED-ornamenten

vervangen sfeerverlichting

voor de aanschaf van nieuwe LED-

als sfeerverlichting van de winkelpleinen

winkelpleinen en –straten in Beek

ornamenten wordt niet beschikbaar gesteld.

en –straten in Beek en Donk, Lieshout en

en Donk, Lieshout en Mariahout

2. Wanneer Centramanagement LED-

Mariahout. Zij vraagt daarvoor een

ornamenten zonder gemeentelijke bijdrage

financiële bijdrage van de gemeente.

weet te realiseren, neemt de gemeente

Het college heeft besloten de gevraagde

Laarbeek de investering in aansluitingen op

bijdrage niet te verstrekken.

lichtmasten (€ 10.800,-) voor haar rekening.

Maar indien centramanagement LED-

3. Er wordt alleen toestemming gegeven tot

ornamenten toch weet te realiseren, zorgt

het aanbrengen van sfeerverlichting in

de gemeente wel voor het maken van de

aaneengesloten gebieden.

aansluitingen op de lichtmasten.

Principeverzoek bouwplan

Besloten wordt:

Namens het kerkbestuur heeft Salix

Heindertweg Aarle-Rixtel

1. In te stemmen met het principeverzoek

projectpartners een principeverzoek

voor realisatie van 12 levensloopbestendige

ingediend om aan de Heindertweg in

patiowoningen.

Aarle-Rixtel 12 patiowoningen te

2. Salix uw besluit mede te delen, en dat u

realiseren. Het college wordt gevraagd

de nadere uitwerking met belangstelling

hiermee in te stemmen.
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tegemoet ziet.
3. In te stemmen met bijgaande
conceptbrief.
1.6

9669

Zienswijze begroting GR Blink 2019

O

Cie AZ: 7 mei

Het College besluit:

Jaarlijks legt GR Blink haar

Raad: 16 mei

1. Kennis te nemen van de conceptbegroting

conceptbegroting voor aan de

van de GR Blink en deze door te geleiden

deelnemende raden. Uit deze

naar de gemeenteraad.

conceptbegroting kan worden opgemaakt

2. De concept zienswijze aan te passen

wat de financiële consequenties zijn door

conform raadsvoorstel en ter vaststelling

deelname van Laarbeek aan deze GR voor

voor te leggen aan de gemeenteraad.

het jaar 2020. De raad krijgt vervolgens
de mogelijkheid om naar aanleiding van
deze conceptbegroting een zienswijze in
te dienen. Nadat alle deelnemende raden
aan het Dagelijks Bestuur haar
zienswijzen hebben kenbaar gemaakt
wordt de conceptbegroting door het
Algemeen bestuur vastgesteld in een
definitieve begroting.

1.7
O

9939

Zienswijze op de begroting 2020

Cie AZ: 7 mei

1. Kennisnemen van de conceptbegroting

Jaarlijks legt GR Peelgemeenten haar

van de GR Peelgemeenten

Raad: 16 mei

van de GR Peelgemeenten en deze

conceptbegroting voor aan de

doorgeleiden naar de gemeenteraad.

deelnemende raden. Uit deze concept

2. Concept zienswijze aanpassen en ter

begroting kan worden opgemaakt wat de

vaststelling voorleggen aan de

financiële consequenties zijn door

gemeenteraad.

deelname van Laarbeek aan deze GR voor
het jaar 2020. De raad krijgt vervolgens
de mogelijkheid om naar aanleiding van
deze concept begroting een zienswijze in
te dienen. Nadat alle deelnemende raden
aan het Dagelijks Bestuur haar
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zienswijzen hebben kenbaar gemaakt
wordt de concept begroting door het
Algemeen bestuur vastgesteld in een
definitieve begroting.
1.9

10356

O

Advies om contract met huidige

Besloten wordt:

Gemeenten hebben een wettelijke taak

leverancier leerlingenvervoer met 1

- Het contract met de huidige leverancier van

betreffende het vervoer van en naar

jaar te verlengen

het leerlingenvervoer met één jaar te

school van leerlingen met een beperking.

verlengen.

De uitvoering van deze taak is in

- Akkoord te gaan met de bijgevoegde brief

Laarbeek uitbesteed aan Bergerhof. Het

en deze te verzenden.

contract is afgesloten voor de periode 1
augustus 2014 tot 1 augustus 2018.
Vorig jaar is gebruik gemaakt van de
optie het contract met een jaar te
verlengen. Contractueel kan nog 1 keer
geopteerd worden voor verlenging met
een jaar. Van deze optie wordt gebruik
gemaakt. Na de zomer zal een nieuwe
aanbesteding opgestart worden voor de
periode vanaf 2020-2021.

1.10
O

10378

Collegevoorstel zienswijze

Cie AZ: 7 mei

1. Kennisnemen van de conceptbegroting

Jaarlijks legt GR (MRE) haar

begroting MRE

Raad: 16 mei

van de GR MRE en deze doorgeleiden naar de

conceptbegroting voor aan de

gemeenteraad.

deelnemende raden. Uit deze concept

2. Concept zienswijze ter vaststelling

begroting kan worden opgemaakt wat de

voorleggen aan de gemeenteraad.

financiële consequenties zijn door
deelname van Laarbeek aan deze GR voor
het jaar 2020. De raad krijgt vervolgens
de mogelijkheid om naar aanleiding van
deze concept begroting een zienswijze in
te dienen. Nadat alle deelnemende raden

Zaaknummer:

11139-2019

Documentnummer:

11139-2019:824473

aan het Dagelijks Bestuur haar
zienswijzen hebben kenbaar gemaakt
wordt de concept begroting door het
Algemeen bestuur vastgesteld in een
definitieve begroting. Voorgesteld wordt
om nu geen inhoudelijke reactie te geven
maar dat te doen na ontvangst van de
definitieve begroting in het najaar van
2019.
1.11

10452

O

In verband met de reconstructie

Ingestemd wordt met het voornemen tot:

Tijdens een bijeenkomst met

van de Vonderweg zijn 6

• Aanpassen 30 km/uur-zone Bemmer

Parkmanagement is het verzoek gekomen

verkeersbesluiten nodig

(Vonderweg wordt 50 km/uur)

om na de reconstructie van de

• Instellen voorrangsregeling op de kruising

VONDERWEG de snelheid van 30 km/uur

Vonderweg – Lange Vonder • Instellen

te wijzigen in 50 km/uur.

voorrangsregeling op de kruising Vonderweg

Bij de herinrichting wordt de Vonderweg

– Bosbeemd

wat uitstraling betreft ook een

• Instellen voorrangsregeling op de kruising

gebiedsontsluitingsweg met een

Vonderweg - Everbest

vrijliggend fietspad aan de noordzijde.

• Instellen voorrangsregeling op de kruising

Dan is de snelheid van 50 km/uur ook

Vonderweg - Polbeemd

een logische snelheid. Er moet hiervoor

• Instellen voorrangsregeling op de kruising

een verkeersbesluit worden genomen om

Vonderweg – Keukenbeemd

de bestaande 30 km/uur-zone aan te
passen.
Op 5 kruisingen moet de voorrang dan
nog geregeld worden. Ook hier zijn 5
verkeersbesluiten voor nodig.

1.12
O

10585

GR BSOB: Jaarrekening 2018, 1e

Cie AZ: 7 mei

1.Kennisnemen van de Jaarrekening 2018,

De Jaarrekening 2018 (ter informatie), 1e

Begrotingswijziging 2019,

Raad: 16 mei

1e Begrotingswijziging 2019, Kadernota

Begrotingswijziging 2019, Kadernota

2020 en Ontwerpbegroting 2020 van de

2020 (ter informatie) en de

Kadernota 2020 en
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Ontwerpbegroting 2020

BSOB en deze doorgeleiden naar de

Ontwerpbegroting 2020 worden bij de

gemeenteraad.

raad aangeboden. De raad heeft ten

2. Concept zienswijze op de 1e

aanzien van de 1e Begrotingswijziging

begrotingswijziging 2019 en

2019 en de Ontwerpbegroting 2020 de

ontwerpbegroting 2020 ter vaststelling

mogelijkheid om een zienswijze in te

voorleggen aan de gemeenteraad.

dienen. Nadat alle deelnemende raden
aan het Dagelijks Bestuur haar
zienswijzen kenbaar hebben gemaakt
worden de 1e begrotingswijziging 2019
en de ontwerpbegroting 2020 door het
Algemeen Bestuur vastgesteld in een
definitieve begrotingswijziging en
begroting.

1.13

10593

O

Besluit planschadeverzoek

Overeenkomstig het advies van adviseur

Er is een aanvraag ingediend voor een

Vogelenzang 53 L

Antea wordt geen planschade uitgekeerd ten

tegemoetkoming in de schade ten

gevolge van bestemmingsplan “Nieuwenhof

gevolge van bestemmingsplan

Noord”.

'Nieuwenhof Noord'. De gemeente heeft
advies gevraagd aan een onafhankelijk
adviseur. Naar aanleiding van het advies
heeft het college besloten geen

1.14
O

9615

Ontwerpbegroting 2020 VRBZO

Cie AZ: 7 mei

1) Kennisnemen van de conceptbegroting

planschade toe te kennen.
Jaarlijks legt de GR VRBZO haar

Raad: 16 mei

van de GR VRBZO en deze doorgeleiden naar

conceptbegroting voor aan de

de gemeenteraad.
2) Concept zienswijze ter vaststelling
voorleggen aan de gemeenteraad.

deelnemende raden. Uit deze concept
begroting kan worden opgemaakt wat de
financiële consequenties zijn door
deelname van Laarbeek aan deze GR voor
het jaar 2020. De raad krijgt vervolgens
de mogelijkheid om naar aanleiding van
deze concept begroting een zienswijze in
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te dienen. Nadat alle deelnemende raden
aan het Dagelijks bestuur haar
zienswijzen hebben kenbaar gemaakt
wordt de concept begroting door het
Algemeen Bestuur vastgesteld in een
definitieve begroting.
1.15
O

3479

Opschorten invoering nieuw

Cie SD:

De raad voor te stellen het huidige

Het huidige subsidieprogramma, door de

subsidieprogramma

28 mei

subsidieprogramma met één jaar te

raad op 12 november 2015 vastgesteld,

Raad: 20 juni

verlengen, middels bijgevoegd raadsvoorstel.

heeft een looptijd van 2016 tot en met

Subsidiepartners in de tussentijd op de

2019. Voor 2020 zou een nieuw

hoogte te stellen van de voortgang van dit

subsidieprogramma opgesteld moeten

proces en ook de raad hiervan middels een

worden. Daarvoor hebben we de

raadsinformatiebrief te informeren.

resultaten van enkele

RIB

(beleids)ontwikkelingen echter nog niet
(voldoende) in beeld. Er wordt nog
gewacht op de uitkomsten en
aanbevelingen van het
Rekenkameronderzoek naar ons
subsidiebeleid en het nieuwe Beleidsplan
Sociaal Domein 2019-2022 is pas 14
maart 2019 vastgesteld door de raad, wat
te laat is geweest om de uitgangspunten
hiervan mee te nemen bij het vaststellen
van een eventueel nieuw
subsidieprogramma voor 2020.
Het is noodzakelijk om bij de evaluatie
van het huidige subsidieprogramma en
het opstellen van het nieuwe programma
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de gevolgen van deze
beleidsontwikkelingen in beeld te brengen
en daar het subsidieprogramma mede op
af te stemmen. De invoering van het
nieuwe subsidieprogramma dient daarom
met één jaar te worden opgeschort, zodat
het programma ook beleidsinhoudelijk
gedegen neergezet kan worden.
1.16

9790

1e conceptbegroting GR Senzer

O

Cie AZ: 7 mei

1. Kennis nemen van de 1e concept-

Jaarlijks legt GR Senzer haar concept-

Raad: 16 mei

ondernemingsplan (conceptbegroting) van de

ondernemingsplan (hierna te noemen:

GR Senzer 2020 en deze doorgeleiden naar

concept-begroting) voor aan de

de gemeenteraad.

deelnemende raden. Uit deze concept-

2. aangepaste concept-zienswijze ter

begroting kan worden opgemaakt wat de

vaststelling voorleggen aan de

financiële consequenties zijn door

gemeenteraad.

deelname van Laarbeek aan deze GR voor
het jaar 2020. De raad krijgt vervolgens
de mogelijkheid om naar aanleiding van
deze concept-begroting een zienswijze in
te dienen. Nadat alle deelnemende raden
aan het Dagelijks Bestuur haar
zienswijzen hebben kenbaar gemaakt
wordt de concept begroting door het
Algemeen bestuur vastgesteld in een
definitieve begroting.

1.17
O

9719

Zienswijze begroting 2020 GGD

Cie AZ: 7 mei

1.

Raad: 16 mei

2.

Kennisnemen van de conceptbegroting

2e Begrotingswijziging 2019

2020 van de GR GGD en deze

Op 26 maart heeft de GGD Brabant-

doorgeleiden naar de

Zuidoost een tweede wijziging

gemeenteraad.

aangekondigd in de programmabegroting

Kennisnemen van de 2

e

20I9. Deze begrotingswijziging is het
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3.

begrotingswijziging 2019

gevolg van de toename van de kosten

Concept zienswijze 2e

voor het Rijksvaccinatieprogramma

begrotingswijziging en

(hierna: RPV). Deze is per 1 januari 2018

conceptbegroting 2020 ter

wettelijk verankerd in de Wet Publieke

vaststelling voorleggen aan de

Gezondheid (Wpg) en valt de uitvoering

gemeenteraad.

ervan vanaf 1-1-2019 onder bestuurlijke
en financiële verantwoording van
gemeenten.
Conceptbegroting 2020
Jaarlijks legt GR GGD haar
conceptbegroting voor aan de
deelnemende raden. Uit deze concept
begroting kan worden opgemaakt wat de
financiële consequenties zijn door
deelname van Laarbeek aan deze GR voor
het jaar 2020. De raad krijgt vervolgens
de mogelijkheid om naar aanleiding van
deze concept begroting een zienswijze in
te dienen. Nadat alle deelnemende raden
aan het Dagelijks Bestuur haar
zienswijzen hebben kenbaar gemaakt
wordt de concept begroting door het
Algemeen bestuur vastgesteld in een
definitieve begroting.

2.1
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3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging beeldvormende bijeenkomst

O

Proefcasus Eindhoven Airport voor raads-

Wethouder Meulensteen gaat.

en statenleden op 8 mei 2019 van 20.00
tot 22.00 uur, Van der Valk Hotel,
Eindhoven
3.2

Save the date: Regionale Bijeenkomst

In verband met de behandeling kadernota

O

Omgevingsveiligheid 27 juni 2019 van

gaat geen van de collegeleden hier naartoe.

13.00 tot 16.30 uur, Conferentiecentrum
Eindhoven
3.5

Uitnodiging Mayors and Industry Leaders

Voor kennisgeving aangenomen; is tijdens

O

Summit woensdag 5 juni 2019 in

het VNG-congres.

Eindhoven, locatie Kasteel Helmond van
08.45 tot 16.30 uur

