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OENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 26 maart 2019

Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van der Zanden

Nr.

B&W

1.1
O
1.2
O

1111

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

collegevergadering 19 maart 2019.

met het concept vastgesteld.

Reactie op advies Adviesraad

1. Kennis te nemen van het advies van de

De Adviesraad Sociaal Domein heeft een

Sociaal Domein op de

Adviesraad Sociaal Domein betreffende de

advies uitgebracht met betrekking tot:

onderwerpen:

onderwerpen Zorgval, Protocol medische

Zorgval, Protocol medische

verwijsroute en Vaste eigen bijdrage WMO;

in de gevallen waarin Zorgval zich

verwijsroute, Vaste eigen bijdrage

2. Het Wmo-budget niet ter beschikking te

voordoet de wijkteams te

WMO.

stellen om de Zorgval te compenseren.

mandateren uit het budget te

3. De ASD te adviseren de problematiek van

putten dat ze beschikbaar hebben

de Zorgval onder de aandacht te brengen van

voor het oplossen van ongewenste

Minister de Jonge.

effecten van regelsystemen.

4. Een half jaar na in werking treden van het

Met andere woorden, het WLZ

protocol medische verwijsroute een evaluatie

budgettekort wordt uit de WMO

te organiseren.

betaald en daarmee wordt de

5. In september een evaluatie te

noodzaak om op benodigde zorg

organiseren inzake het gebruik van de Wmo-

te korten, voorkomen. De ASD

diensten in relatie met de eigen bijdrage van

stelt voor om op deze manier een

€ 17,50 per 4 weken.

experiment aan te gaan voor een

-

Zorgval. De adviesraad stelt voor

bepaalde periode en daarin
zorgvuldig te monitoren welke
effecten dat heeft op zorg en de
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benodigde middelen.
Om dit probleem aan te pakken is
een wetswijziging nodig. Het is
niet aan de gemeenten een
rechtsprobleem op te lossen, dit is
de verantwoordelijkheid van het
Rijk. Het college besluit daarom
het advies niet op te volgen.
-

Protocol medische verwijsroute.
De adviesraad stelt voor om een
half jaar na inwerking treden van
het protocol met alle betrokkenen
(incl. zorgvragers), de werking
ervan te evalueren.
Omdat het om een nieuw protocol
gaat, ziet het college een
meerwaarde in het monitoren van
de werkwijze. Over de vorm van
de evaluatie zal nog worden
nagedacht. Het college neemt
hierbij het advies van de ASD
over.

-

Vaste eigen bijdrage WMO.
De adviesraad stelt voor dat de
gemeente Laarbeek in september
aanstaande een overzicht
aanlevert inzake het gebruik van
WMO diensten over het eerste
halfjaar in 2019 vergeleken met
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dezelfde periode in 2018.
Daarmee kan inzichtelijk worden
gemaakt of de maatregel ook tot
gevolg zal hebben dat de vraag
naar WMO diensten aanzienlijk zal
toenemen.
Het college besluit in september
aanstaande te de ASD te berichten
door ze te informeren over het
gebruik van WMO-diensten over
het eerste halfjaar in 2019 en
deze te vergeleken met dezelfde
periode in 2018. En neemt hierbij
het advies van de ASD over.
1.3

3065

O

1.4
O

3655

Handhaving op grond van de Wet

1. Aan de houder van het Gastouderbureau in

Aan een gastouderbureau wordt een

kinderopvang .

Lieshout wordt een vooraankondiging last

vooraankondiging last onder dwangsom

onder dwangsom gestuurd

gestuurd omdat uit onderzoek door de

2. De last onder dwangsom wordt vastgesteld

GGD is gebleken dat niet voldaan wordt

op:

aan de geldende wet- en regelgeving.

- Per overtreding een bedrag van € 3.500,-

De houder van het gastouderbureau wordt

per ontbrekende koppeling.

in de gelegenheid gesteld om zijn

- In het kader van proportionaliteit met een

zienswijze kenbaar te maken over het

maximum van € 35.000,-

voornemen.

1.

Ingestemd wordt met het afsluiten van

De huidige U-routes (Uitwijkroutes)

van omleidingsroutes (de

het convenant voor de inzet van

zijn verouderd, niet meer compleet en

zogenaamde U-routes) voor

kleinschalige alternatieve routes in

aan een update toe. Op 2 juli 2018

verkeer op de autosnelwegen.

Zuidoost-Brabant.

heeft het portefeuillehoudersoverleg

De burgemeester stemt ermee in om

mobiliteit en innovatie van het MRE

wethouder Meulensteen te mandateren

besloten om het MRE opdracht geven

Bestuurlijk convenant over de inzet

2.

Zaaknummer:

3887-2019

Documentnummer: 3887-2019:641542

het convenant voor de inzet van

om in overleg met Rijkswaterstaat en

kleinschalige alternatieve routes in

in afstemming met de gemeenten de

Zuidoost-Brabant namens de gemeente

U-routes te actualiseren.

Laarbeek te ondertekenen.

Afgesproken is dat elke gemeente het
ter vaststelling bespreekt in het
college. De bedoeling is dat op 8 april
door de 21 wethouders namens hun
eigen gemeenten ondertekend kan
worden.

1.5

3344

O

Verkoop bouwkavels

Overgaan tot de verkoop van de

Bouwkavels kunnen pas juridisch geleverd

bedrijventerrein Bemmer IV.

bouwkavels aan de in het bijgevoegde

worden nadat het college van

overzicht genoemde kopers.

burgemeester en wethouders daarover
een besluit heeft genomen.

2.1

1424

O

Vaststellen Gladheidsbestrijdings-

Ingestemd wordt met het bijgevoegde

Het huidige gladheidsbestrijdingsplan

plan 2019 – 2023.

gladheidsbestrijdingsplan 2019 – 2023.

2014 – 2018 is niet meer van
toepassing. Daarom is er een nieuw
plan opgesteld. Na vaststelling van
het plan zal het worden bekend
gemaakt op de website en in de
MooiLaarbeek Krant.

2.2

2600

O

2.3
O

3732

Beslissing op bezwaar Molenstraat

Besloten wordt om, conform het advies van

5 in Lieshout.

de commissie bezwaarschriften:
1.

Het bezwaar ongegrond te verklaren.

2.

Het bestreden besluit in stand te laten

Het college handhaaft in de
bezwaarprocedure haar besluit van
21 februari 2018 om planschade toe te
kennen ten gevolge van
Bestemmingsplan “Moreeshof”.

Beantwoording vragen Raadsfractie

In te stemmen met de beantwoording vragen

Op 7 februari 2019 heeft de

DWG.

Raadsfractie DWG over woonplekken en zorg

raadsfractie van DWG in een brief
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voor mensen met dementie.

vragen gesteld over woonplekken en
zorg voor mensen met dementie.
De beantwoording van deze vragen is
verwoord in de brief die als bijlage is
toegevoegd aan dit collegevoorstel.

2.4

3763

Suggesties inzake

RIB

knoppeninventarisatie Senzer.

O

Besloten is:

Senzer heeft de deelnemende

In te stemmen met bijgaande suggesties

gemeenten van de GR Senzer in de

op de vraag vanuit Senzer aan welke

gelegenheid gesteld om een zienswijze

‘knoppen’ gedraaid kan worden om het

op de Kaderbrief 2020 van Senzer te

negatieve financiële resultaat van Senzer

geven.

in 2019 en verder te beïnvloeden.

De raad van de gemeente Laarbeek

De commissie en raad hiervan op de

heeft tijdens haar vergadering op

hoogte te stellen middels een

14 maart 2019 ingestemd met de

Raadsinformatiebrief.

voorgestelde zienswijze.
In voorgestelde zienswijze is beknopt
de reactie op de financiële situatie van
Senzer weergegeven.
Senzer heeft gedurende het bestuurlijke
besluitvormingsproces een
‘knoppeninventarisatie’ gehouden bij de
deelnemende gemeenten. Vandaar dat
wordt voorgesteld om vanuit het college
een aantal suggesties te doen om te
onderzoeken of deze het negatieve
financiële resultaat van Senzer in 2019
en verder in positieve zin kunnen
beïnvloeden.

2.5
O

3866

Voorstel tot beschikbaarstelling

Cie.AZ:

De raad voor te stellen om eenmalig een

Het college vraagt de raad om 15.000

eenmalig budget 75 jaar

18 april

budget van 15.000 euro beschikbaar te

euro beschikbaar te stellen voor
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bevrijding Laarbeek.

Raad:

stellen voor activiteiten rondom 75 jaar

activiteiten rondom 75 jaar bevrijding

16 mei

bevrijding Laarbeek, middels bijgevoegd

Laarbeek, middels bijgevoegd

raadsvoorstel.

raadsvoorstel dat op 16 mei 2019
behandeld wordt.

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging voor opening zeskamp

Burgemeester, wethouder Van der Zanden en

O

Dorpsfeesten Aarle-Rixtel op zondag 2 juni

wethouder Briels gaan.

om 12.45 uur op het terrein bij De Dreef.
3.2

Uitnodiging van DeMooiLaarbeekKrant voor

Burgemeester en wethouders Slaets, Briels

O

deelname aan de Roefeldag op de redactie

en Van der Zanden doen mee aan Roefeldag.

van DeMooiLaarbeekKrant op 8 juni 2019.
3.3

Uitnodiging van DeMooiLaarbeekKrant voor

Burgemeester en wethouders Slaets en

O

Laarbeeks Peil, open politiek café Laarbeek

Briels gaan.

op woensdag 10 april 2019 om 19.30 uur
in de Couwenbergh in Aarle-Rixtel

