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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 24 september 2019

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

Collegevergadering d.d.

met het concept vastgesteld

Toelichting op besluit

17 september 2019
1.2

31696

Verzoek tot handhaving

O

1. Voorgenomen wordt om het verzoek tot

Er is een verzoek tot handhaving

handhaving op het perceel ’t Slotje 30 af te

ingediend ten aanzien van het perceel ’t

wijzen;

Slotje 30 te Beek en Donk.

2. De verzoeker wordt in de gelegenheid

Het college heeft zich voorgenomen om

gesteld om zijn zienswijze tegen het

het verzoek tot handhaving af te wijzen.

voornemen tot afwijzen van het verzoek tot
handhaving voor 8 oktober 2019 kenbaar te
maken.
1.3
0

14073

Principeverzoek tot vestiging van

In principe medewerking verlenen en

Initiatiefnemer wil op een voormalige

een kinderdagverblijf op adres

initiatiefnemer verzoeken een

agrarische locatie een kinderdagverblijf

Pater Eustachiuslaan 7 Aarle-Rixtel

landschapsinpassingsplan in te dienen.

vestigen. In het bestemmingsplan
buitengebied is een wijzigingsbevoegdheid voor het college opgenomen
om de agrarische bestemming om te
zetten naar een maatschappelijke
bestemming waaronder een
kinderdagverblijf kan worden geschaard.
Er is aanleiding om aan het verzoek mee
te werken en van deze wijzigings-
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bevoegdheid gebruik te maken echter er
wordt niet voldaan aan de maximaal
toegestane oppervlakte aan gebouwen
voor die functie. Dit betekent dat
medewerking slechts mogelijk is via een
herziening van het bestemmingsplan voor
die locatie.
1.5

32641

O

Juridische samenwerkingsvorm GR

RIB

Peelgemeenten

Besloten is:

SVDL heeft geadviseerd om het openbaar

1. In te stemmen met het advies om het

lichaam GR Peelgemeenten om te zetten

openbaar lichaam GR Peelgemeenten te

in een bedrijfsvoeringsorganisatie (Bvo).

behouden en de governancestructuur te

Omdat de GR Peelgemeenten echter veel

wijzigen.

beleidsrijke taken verricht en deze niet bij

2. In te stemmen met het advies om een

een Bvo ondergebracht kunnen worden,

voorbereidingscommissie/projectgroep in te

wordt geadviseerd om het openbaar

stellen bestaande uit de portefeuillehouders

lichaam in stand te laten, maar de

Sociaal domein (één per gemeente =

governancestructuur anders in te richten.

toekomstig Dagelijks Bestuur), directeur van

Door het Dagelijks Bestuur uit te breiden

de GR Peelgemeenten, juridisch adviseur van

naar vijf leden (1 wethouder Sociaal

de GR Peelgemeenten, eventueel aangevuld

Domein per gemeente) kan de

met functionarissen die betrokken zijn bij de

adviescommissie komen te vervallen.

onderwerpen waarover de adviescommissie

Omdat er een bestuurslaag vervalt en het

zich moet buigen.

Dagelijks Bestuur effectief wordt
ingeregeld met de daarbij behorende
verantwoordelijkheden, zal de
besluitvorming minder stroperig gaan
verlopen.

1.6
O

32768

Burgerinitiatief m.b.t. overnemen

RIB

van beheer & exploitatie v.d.

Raad d.d.

gemeenschapshuizen

3 okt 2019

Het college besluit
- In afwijking van het besluit van 9 juli
jl. het burgerinitiatief in de

Op 16 september 2019 heeft de heer J.
van der Heijden namens een initiatiefgroep van inwoners het burgerinitiatief
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gelegenheid te stellen een propositie

‘Behoud de gemeenschapshuizen voor

te doen m.b.t. het beheer van de

Laarbeek’ ingediend.

gemeenschapshuizen om de raad in

Het burgerinitiatief heeft als doel het

positie te brengen een afgewogen

beheer en de exploitatie van de

besluit te nemen m.b.t. het

gemeenschapshuizen onder te brengen in

burgerinitiatief.

een zelfstandige stichting waarvan het

- De procedure met de andere partijen

bestuur bestaat uit inwoners.

aan te passen op deze nieuwe

Het initiatief is ingediend naar aanleiding

ontwikkeling.

van het bericht dat het college in gesprek

- De gemeenteraad te informeren over

is met een aantal partijen over het

zijn reactie op het 'Burgerinitiatief

overnemen van het personeel en de

behoud gemeenschapshuizen voor

activiteiten van de huidige welzijns-

Laarbeek' door middel van de

organisatie ViERBINDEN én het

bijgevoegde raadsinformatiebrief met

overnemen van het beheer en de

beperkte aanpasing.

exploitatie van de gemeenschapshuizen
zoals dat door ViERBINDEN wordt
uitgevoerd.
Het burgerinitiatief wordt tijdens de
raadsvergadering van 3 oktober a.s.
besproken.
Door middel van de bijgevoegde
raadsinformatiebrief wordt de
gemeenteraad geïnformeerd over de
reactie van het college op het
burgerinitiatief. Deze reactie is ook in een
gesprek op maandag 23 september jl. aan
de initiatiefgroep kenbaar gemaakt.

Zaaknummer:

32951-2019

Documentnummer:

32951-2019:472893

2.1

31343

O

Maatschappelijke stage

Het college van burgemeesters en

In 2017 is de Dragon’s Den

duurzaamheid

wethouders besluit:

georganiseerd om duurzame initiatieven

- Een subsidie, toegekend aan Stichting

in Laarbeek een impuls te geven.

Vierbinden, ten behoeve van de pilot

Hierin werd door Stichting Vierbinden het

‘Maatschappelijke stage duurzaamheid’,

initiatief gepresenteerd om een

verlaagd vast te stellen op € 1.625,-.

maatschappelijke stage duurzaamheid

- Het reeds overgemaakte resterende bedrag

voor middelbare scholieren op te zetten.

terug te vorderen middels bijgevoegde

Na verdere uitwerking heeft het college

terugvorderingsbrief.

op 29 juni 2018 ingestemd met een
subsidieverlening van €5.600,- voor de
opzet en uitvoering van het pilotproject.
Een besluit over de voortzetting zou
volgen na de evaluatie van het pilotjaar
(schooljaar 2019-2020). Tijdens het
schooljaar 2018-2019 is het project
voorbereid en is de stage gepresenteerd
aan leerlingen van het Commanderij
College.
Wegens een gebrek aan aanmeldingen is
de pilot echter niet in de uitvoeringsfase
beland. Aangezien er desondanks wel
kosten zijn gemaakt bij de voorbereiding,
wordt geadviseerd om de subsidie
verlaagd vast te stellen op €1.625,-,
overeenkomend met deze kosten.

2.2
O

31884

Uitspraak beroep planschade

• Kennisnemen van de uitspraak van de

Op 28 augustus 2019 heeft de rechtbank

Molenstraat 5, Lieshout

rechtbank in beroep.

een uitspraak gedaan inzake het beroep

• Er wordt geen hoger beroep ingesteld.

tegen het bestreden besluit van 26 maart
2019 betreffende toekenning planschade
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ten gevolge van Bestemmingsplan
“Moreeshof”. De rechtbank heeft het
beroep ongegrond verklaard.
2.3

31407

O

Afwijzing aanvraag

1. om conform de verordening

Besloten is om conform de verordening

leerlingenvervoer

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.
2.4
O

32377

Last onder dwangsom en

1. Aan de houder van een kinderdagverblijf

Aan een kinderdagverblijf wordt een

bestuurlijke boete voor een KDV

wordt een besluit opleggen bestuurlijke boete

besluit opleggen last onder dwangsom en

gestuurd.

bestuurlijke boete gestuurd omdat uit

2. De bestuurlijke boete wordt vastgesteld op

onderzoek door de GGD is gebleken dat

€2000,-

niet voldaan wordt aan de geldende wet-

3. Aan de houder van een kinderdagverblijf

en regelgeving. De houder heeft van de

wordt een besluit opleggen last onder

gelegenheid gebruik gemaakt om een

dwangsom gestuurd. 4. De last onder

zienswijze in te dienen na het kenbaar

dwangsom wordt vastgesteld op een bedrag

maken van het voornemen.

van €3500,-

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging NLPO conferentie “De publieke

O

omroep in de lokale praktijk” op maandag
11 november 2019 in Houten

3.2

Brief VNG i.v.m. openstelling vacatures

O

VNG bestuur en commissies

3.3

Uitnodiging gemengd koor

O

De Klokkengieters voor najaarsconcert op
6 oktober 2019 om 15.00 uur in OLV

Wethouder Slaets za deelnemen.
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Presentatie parochiekerk te Aarle-Rixtel
3.4

Uitnodiging t.b.v Symposium 25 jaar

Gemeentesecretaris a.i. zal gemeente

O

Maatschappelijke opvang en afscheid

vertegenwoordigen.

Jürgen Feuerriegel op 31 oktober a.s.

