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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 19 februari

met het concept vastgesteld.

Toelichting op het besluit

2019
1.2
O

1871

Afwijzing aanvraag

Besloten is de bijgevoegde aanvraag

Er is een aanvraag ingediend voor

leerlingenvervoer

leerlingenvervoer toe te wijzen.

leerlingenvervoer ten behoeve van een
inwoner van Beek en Donk naar een
school in Gemert. De verordening
leerlingenvervoer kent een
afstandscriterium van 6 kilometer.
De afstand van huis naar school in het
betreffende geval bedraagt minder dan
6 kilometer. Er is in onze verordening
echter niet aangegeven hoe de
reisafstand wordt getoetst. Vanwege het
minimale verschil tussen de afstand
volgens gebruikte routeplanner en norm
is besloten deze aanvraag toe te
kennen.
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1.3

1987

O

Aansluiten BSOB bij Peelland

Instemmen met toetreding van

De samenwerking onder de vlag van het

Interventie Team

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

PIT is zeer succesvol en effectief

tot het Convenant betreffende integrale

gebleken: Van het dagelijks bestuur van

overheidshandhaving Peelland (PIT) van

de Belasting samenwerking Oost-Brabant

20 oktober 2016.

(BSOB) is inmiddels het verzoek
ontvangen te mogen deelnemen aan het
convenant.
Het convenant biedt de mogelijkheid om
andere overheidsinstellingen te laten
toetreden. In artikel 12 is aangegeven dat
het convenant openstaat voor toetreding
door andere overheidspartijen die gelijke
doelstellingen nastreven als de
convenantspartners. Voorwaarde voor
toetreding is dat alle partners hun
goedkeuring geven aan het toetreden van
andere overheidsinstellingen. Een verzoek
tot toetreding is tevens ingediend bij de
teamleider PIT.

1.4
O

2098

'Aanmelding als partij' in het kader

• Van de mogelijkheid om als partij deel te

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de

van de behandeling van de

nemen aan de onderhavige beroepszaak

Raad van State stelt burgemeester en

beroepschriften ingediend tegen de

wordt gebruik gemaakt;

wethouders in de gelegenheid om in het

vaststelling door PS van het PIP

• Ingestemd wordt met de inhoud van de

kader van de behandeling van de

N279 Veghel-Asten.

conceptbrief aan de Afdeling

beroepschriften gericht tegen de

Bestuursrechtspraak van de Raad van State,

vaststelling van het PIP N279 Veghel-

waarin hiervan mededeling wordt gedaan.

Asten, als partij deel te nemen aan de
betreffende beroepszaak. Gelet op de
betrokkenheid van de gemeente bij het
project en de impact hiervan op het
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grondgebied van de gemeente en haar
inwoners, wordt geadviseerd om gebruik
te maken van de geboden mogelijkheid.
1.5

1918

Positionering Laarbeek

-

O

-

Kennisnemen van het rapport van

Sinds 2007 profileert de gemeente

Arthur & Brent

Laarbeek zich als ‘Waterpoort van de

Bruikbare elementen meenemen in

Peel’. Met de succesvolle deelname aan de

positionering Laarbeek als merk

groencompetities in 2016 en 2017 heeft

‘Waterpoort van de Peel’ blijven

de gemeente zich goed gepresenteerd als

hanteren als typering

groene gemeente. Op basis daarvan

‘Laarbeek schittert…’ gebruiken als

hebben marketeers Arthur & Brent

verbinding in publiciteitscampagnes

geadviseerd om dat als uitgangspunt te
kiezen voor verdere profilering. In het
vijfpartijenakkoord is aangegeven dat er
wordt ingezet op een stevige positionering
van Laarbeek als Waterpoort van de Peel.
Dat is te bereiken door sterke elementen
uit de groencompetities en uit het advies
van Arthur & Brent mee te nemen in de
profilering.

1.7
O

678

Verzoek tot wijziging van het

Op basis van de kruimelgevallenregeling

In december 2018 is een verzoek binnen

gebruik van het pand Heuvelplein 2

medewerking verlenen aan het initiatief, mits

gekomen om een koffie-, thee- en

Beek en Donk

een omgevingsvergunning voor afwijking van

cadeauwinkel te vestigen op het adres

het bestemmingsplan door de initiatiefnemers

Heuvelplein 2 te Beek en Donk. In het

wordt aangevraagd bij het Omgevingsloket

Bestemmingsplan Kom Beek en Donk

en er rekening wordt gehouden met de

heeft het perceel niet de benodigde

aanwezige cultuurhistorische waarden.

aanduidingen ‘Detailhandel’ en ‘Horeca,
categorie 1’. Het initiatief past binnen de
ambities in de Retail nota Laarbeek 2015.
Vanwege de kleinschaligheid van het
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project worden de ‘Beleidsregels
planologische kruimelgevallen Gemeente
Laarbeek’ toegepast.
2.1

1403

O

Wijziging btw-sportvrijstelling:

Het college heeft ingestemd met:

In het Belastingplan 2019 heeft het

SPUK-regeling

1. het handhaven van huidige tarieven voor

kabinet een wijziging van de btw-

verhuur van accommodaties en gymzalen,
door de bruto verhuurtarieven incl. btw,
vanaf 1-1-2019 als netto verhuurtarieven
(zonder btw) toe te passen;
2. het vanaf 2019 intrekken van subsidie aan
het basisonderwijs voor huur van de
gymzalen en tegelijkertijd het gebruik van
gymzalen niet meer aan het basisonderwijs
te factureren;

sportvrijstelling opgenomen. De wijziging
van de btw-sportvrijstelling heeft mogelijk
gevolgen voor de exploitatie van
sportaccommodaties door gemeenten en
andere beheerders/exploitanten. Om de
financiële gevolgen voor betrokken
partijen te beperken, is voor gemeenten
een specifieke uitkering in het leven
geroepen (SPUK) en voor andere nietwinstbeogende exploitanten van

3. het indienen van aanvraag voor de SPUK-

sportaccommodaties

regeling (uiterlijk voor 30 april 2019);

(verenigingen/stichtingen) een

4. het verwerken van het positief saldo van

subsidieregeling (BOSA). De tarieven voor

€ 400,- via de 1e tussenrapportage 2019 en

verhuur van sportaccommodaties blijven

dit structureel te verwerken in het

gelijk. Deze werden tot en met 2018 incl.

meerjarenperspectief van de Kadernota 2020

btw gefactureerd.
BTW mag niet meer in rekening gebracht
worden. Vanaf 1-1-2019 wordt
voorgesteld om de bruto tarieven van
2018 te handhaven.

2.2
O

1795

Subsidieaanvraag R.K.

Instemmen met een eenmalige

Instemmen met een eenmalige

voetbalvereniging Mariahout en

subsidiebijdrage van € 1.073,65, voor de

subsidiebijdrage van € 1.073,65, voor de

Stichting AED Alert Laarbeek voor

aanschaf van een AED voor voetbalvereniging

aanschaf van een AED voor

plaatsen AED op sportpark

Mariahout te Mariahout. De subsidie wordt

voetbalvereniging Mariahout te Mariahout.
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Mariahout

zonder verantwoording achteraf vastgesteld.

De subsidie wordt zonder verantwoording
achteraf vastgesteld.

2.4

1917

O

Herbenoeming leden raad van

Er wordt ingestemd met:

In dit voorstel is de herbenoeming van

toezicht PlatOO

1. De herbenoeming van twee leden van de

twee leden van de Raad van Toezicht van

Raad van Toezicht van PlatOO.
2. Het versturen van brief in bijlage aan

PlatOO aan de orde.

PlatOO om ze op de hoogte te brengen van
dit besluit.
2.5

1948

O

Vaststelling aangepaste

Raad:

Het college stelt de raad voor om - zonder

De Afdeling bestuursrechtspraak van de

bestemmingsplan Mimosaplantsoen

14 maart

tussenkomst van de raadscommissie - het

Raad van State heeft n.a.v. een ingesteld

naar aanleiding van uitspraak Raad
van State

aangepaste bestemmingsplan
Mimosaplantsoen opnieuw vast te stellen,
naar aanleiding van een tussenuitspraak van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.

beroep door een aantal omwonenden, een
tussenuitspraak gedaan inzake
bestemmingsplan Mimosaplantsoen.
De Afdeling is van mening dat moet
worden vastgelegd hoeveel woningen
maximaal gerealiseerd kunnen worden
(1), waarborgen dat voldoende
parkeerplaatsen worden aangelegd (2) en
waarborgen dat de te verplaatsen
schoorsteen in stand wordt gehouden (3).
De afdeling stelt de gemeenteraad in de
gelegenheid om de regels alsnog hiermee
in overeenstemming te brengen.
De regels zijn nu aangepast. Na ontvangst
van het nieuwe raadsbesluit - en een
eventueel beroep tegen de aanpassing spreekt de Raad van State een eindvonnis
uit. Dit eindvonnis is onherroepelijk.

2.9
O

324

Subsidieverzoek
Carnavalsvereniging Teugelders

Besloten is:
1. om een subsidie ter hoogte van

Carnavalsvereniging Teugelders van
Ganzendonck organiseert een
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van Ganzendonck

€ 400,- beschikbaar te stellen voor

carnavalsfestival op 3 maart 2019 op het

de organisatie van het

beleefplein van het Heuvelplein in Beek en

carnavalsfestival van het

Donk.

beleefplein van het Heuvelplein in

De € 400,- kan ten laste worden gebracht

Beek en Donk;

van het budget "Bijdrage lokale

2. het subsidiebedrag direct vast te

evenementen"

stellen, waarbij geen
verantwoording over de uitgaven

Tegen beslissing staat een mogelijkheid

behoeft te worden afgelegd door de

van bezwaar open

aanvrager;

3. in te stemmen met de bijgesloten
beschikking.

3.1

Uitnodiging Tweede Kolderzitting 2019,

Burgemeester en wethouder Meulensteen

O

Koldertheater op zondagmorgen 3 maart.

gaan.

Vanaf 10.30 uur staat de koffie en het
ontbijt “Mik mi Ei” klaar
3.2

Save the date - ZLTO Congres - donderdag

Burgemeester en wethouder Meulensteen

O

4 april 2019 te Wintelre

gaan.

3.3

Save the date: 26 mei 2019 van 14.00 -

Burgemeester gaat.

O

16.00 uur verbroederingsconcert Beek en

bekeken wie vanuit het college zal/zullen

Donk

aansluiten.

3.4

Uitnodiging Tennisvereniging ’t Slotje, 50-

O

jarig bestaan 16 maart 2019 van 15.00

Burgemeester en wethouder Briels gaan.

tot 17.00 uur, Paviljoen van
Tennisvereniging ’t Slotje
3.5

Uitnodiging Miniconferentie Broodje LEV,

Wethouder Slaets gaat.

Te zijner tijd zal nog nader worden
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O

13 maart: Dag van de Sociaal Werker,
van 12.00 tot 14.00 uur te Helmond

3.6

Uitnodiging boomplantdag in processiepark

O

Mariahout, 19 maart om 13.30 uur

3.9

Uitnodiging sleuteloverdracht, 2 maart om

O

14.00 uur te Aarle-Rixtel

Wethouders Briels en Van der Zanden gaan.
Burgemeester gaat.

