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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 27 augustus 2019
Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Slaets

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

Collegevergadering van

met het concept vastgesteld.

Toelichting op het besluit

27 augustus 2019
1.3

15415

O

Regentonnenactie juni watermaand

RIB

2019

Kennisnemen van de resultaten van de

Tijdens de juni-watermaand hield de

regentonnenactie.

gemeente Laarbeek een
regentonnenactie, waarbij inwoners
van Laarbeek met korting een
regenton konden aanschaffen.
Hiervan maakten 232 inwoners
gebruik. Met deze actie wilden we
onze inwoners ervan bewust maken
om zorgzaam on te gaan met
regenwater en ze een manier bieden
waarop ze zonder veel moeite kunnen
bijdragen aan zowel het voorkomen
van onnodig verbruik van kraanwater
als het tegengaan van wateroverlast.

1.5

28577

Raadsinformatiebrief

RIB

Het college besluit om:

In verband met een aantal gewijzigde
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O

Ondernemersfonds

1. in te stemmen met de vernieuwde

afspraken met betrekking tot het

afspraken met het Ondernemersfonds

Ondernemersfonds Laarbeek wordt de

Laarbeek.

raad geïnformeerd aan de hand van

2. in te stemmen met de voorlopige

een Raadsinformatiebrief.

subsidiebeschikking 2019 voor het
Ondernemersfonds Laarbeek.
3. de raad hierover te informeren middels
een raadsinformatiebrief.
2.1

25071

O

Vaststelling bestemmingsplan

Cie RD:

Het bestemmingsplan wordt ter vaststelling

Het bestemmingsplan voorziet in een

Oranjelaan 24-26, Beek en Donk

11 september

voorgelegd aan de gemeenteraad (na

herbestemming van de

Raad:

behandeling in de commissie Ruimtelijk

bedrijfswoning op het perceel

3 oktober

Domein).

Oranjelaan 24-26 naar een
(burger)woonbestemming.
Het bestemmingsplan heeft als
ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn
geen zienswijzen ingediend zodat het
bestemmingsplan thans ongewijzigd
door de gemeenteraad kan worden
vastgesteld.

2.2

21974

O

Subsidie opening Oranjeplein

Besloten wordt:

Zorg om het Dorp Mariahout

8 september 2019

1. Een subsidie te verstrekken van € 500,-

organiseert op zondag 8 september

ten behoeve van de officiële opening van het

van 11.45-18.00 uur de officiële

vernieuwde Oranjeplein te Mariahout

opening van het vernieuwde

2. De subsidie direct vast te stellen zodat

Oranjeplein in Mariahout. Er wordt

hier geen verantwoording meer over

een subsidie verleend van € 500,-.

afgelegd hoeft te worden.
2.3

28072

Bijzondere bijstand aan 18- tot en

Besloten is:

De beleidsregel ‘hoogte bijzondere
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O

met 20-jarigen

1. De beleidsregel hoogte bijzondere bijstand

bijstand 18 - tot en met 20 jarigen niet in

18- tot en met 20-jarigen niet in een

een inrichting verblijvend’ dient te

inrichting verblijvend Participatiewet
Laarbeek 2019 (B079) vast te stellen.
2. De beleidsregel hoogte bijzondere bijstand

worden aangepast als gevolg van de
verhoging van het wettelijk minimumloon
voor 21-jarigen met ingang van juli 2019.

18- tot en met 20-jarigen niet in een
inrichting verblijvend Laarbeek d.d.
29-2-2016 (richtlijn B079) in te trekken.
2.4

27644

Verrekening neveninkomsten 2018

O

Het College stelt vast dat op basis van de

Op basis van de adviezen van het

opgave van de neveninkomsten, er over

ministerie van BZK moet worden besloten

2018 geen neveninkomsten zijn van het

of de neveninkomsten van politieke

college van B&W die voor verrekening in

ambtsdragers al dan niet verrekend

aanmerking komen.

moeten worden met de bezoldiging.
Het College stelt vast dat op basis van de
opgave van de neveninkomsten, er over
2018 geen neveninkomsten zijn van het
college van B&W die voor verrekening in
aanmerking komen.

3.1

Uitnodiging viering sterfdag Eustachius van

Burgemeester en wethouder Briels nemen

O

Lieshout op zondag 1 september om

deel.

10.00 uur in de kerk van Onze Lieve
Vrouwe Presentatie te Aarle-Rixtel
3.3

Uitnodiging congres KBO-Brabant op

O

3 oktober 2019 van 12.30 tot 17.00 uur,

Wethouder Slaets neemt deel.

Sociaal Cultureel Centrum De Enck te
Oirschot
3.4

Muziekfeest van mensen met een

Burgemeester verricht het openingswoord,

O

beperking op 26 oktober 2019 van 13.00

wethouder Slaets sluit de dag af.
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tot 17.00 uur, Buurthuis Mariahout
3.5

Opening Beweegtuin: "Hart voor elkaar"

Burgemeester, wethouder Briels en Slaets

O

op zaterdag 28 september 2019 vanaf

zijn bij de opening aanwezig.

13.00 uur in het Restaurant van de
Waterpoort
3.8

Seminar crisisbeheersing zorgsector

O

21 november 2019 van 11.30 tot 18.30

Voor kennisgeving aangenomen

uur te Zeist
3.10

Uitnodiging voor OD on Tour 16 t/m 20

O

september; inschrijving staat open

Voor kennisgeving aangenomen

