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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 28 mei 2019
Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen, Slaets en Van der Zanden

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vastelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

collegevergadering van 21 mei

met het concept vastgesteld.

Toelichting op besluit

2019
1.2

13574

O

Kapaanvraag Opstal 6a in Aarle-

Besloten is om een vergunning te verlenen

Voor de kap van 2 monumentale eiken,

Rixtel

voor de kap van 2 eiken op Opstal 6a in

staande op Opstal 6a in Aarle-Rixtel is

Aarle-Rixtel.

een omgevingsvergunning aangevraagd.
Voorstel behelst het verlenen van de
benodigde vergunning.

1.3
O

14665

Vervolg subsidie Missieklooster

Het college van Burgemeester en

Vanaf 2014 heeft de gemeente een

Heilig Bloed: maatwerk

Wethouders besluit om:

subsidie verleend aan het klooster voor

huishoudelijke ondersteuning /

1) met toepassing van de hardheidsclausule

de inzet van hulp bij het huishouden.

begeleiding groep / begeleiding

uit de Algemene Subsidieverordening

Reeds toen is geconstateerd dat het erg

individueel

gemeente Laarbeek een maximum totaal

arbeidsintensief is om alle zusters

subsidie te verlenen van € 23.186,05 over

individueel te indiceren en over elke

het jaar 2019 aan het Missieklooster Heilig

zuster een afzonderlijk besluit te nemen:

bloed voor de maatwerkvoorzieningen

zowel voor (destijds) Peel 6.1/gemeente

huishoudelijke ondersteuning, primaire

Laarbeek als voor het klooster.

levensbehoeften en begeleiding individueel &

De ondersteuningsbehoeften van de

groep.

zusters is in de loop van de jaren
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2) de volgende subsidiegrondslagen vast te

toegenomen. Momenteel hebben 17

stellen:

zusters een vraag naar huishoudelijke

a) het aantal zusters dat in de gemeenschap

ondersteuning, 1 zuster een vraag naar

verblijft en door ouderdomsgerelateerde

een maaltijdvoorziening, 15 zusters een

beperkingen en overige beperkingen niet in

vraag naar begeleiding groep en 2 zusters

staat is om de zware huishoudelijke taken uit

een vraag naar begeleiding individueel.

te voeren en hun aandeel in de gebruikelijke

De bijzondere leefomstandigheden vragen

zorg te leveren, én niet onder de wettelijke

om een bijzondere maatwerkgerichte

kaders van de Wet Langdurige zorg (WLz)

aanpak. Daarnaast is het huidige

valt.

indiceringssysteem (HO / primaire

b) het aantal zusters dat in de gemeenschap

levensbehoeften / begeleiding) vrijwel

verblijft en door ouderdomsgerelateerde

niet toe te passen op de leefsituatie in het

beperkingen en overige beperkingen

Missieklooster. Daarom wordt geadviseerd

onvoldoende beschikt over een zinvolle

om ook voor 2019 met toepassing van de

dagbesteding ten behoud van de

hardheidsclausule een subsidie te

zelfredzaamheid, dan wel individuele

verlenen ter hoogte van maximaal

ondersteuning behoeft ten behoud van de

€ 23.186,05.

zelfredzaamheid.
3) de subsidie over 2019 vast te stellen
nadat door de subsidieontvanger op basis
van de vastgestelde subsidiegrondslagen
verantwoording is afgelegd.
1.4

14838

O

Definitief ontwerp Vonderweg te

In te stemmen met het nieuwe ontwerp voor

Definitief ontwerp voor de Vonderweg

Beek en Donk

de Vonderweg.

met vrij liggend fietspad aan de
noordzijde.

1.5
O

15047

Beëindiging procedure last onder

Dwangsomprocedure beëindigen en niet

Besloten is om de dwangsomprocedure

dwangsom

opleggen van een definitieve last onder

tegen een gastouderbureau in Laarbeek

dwangsom

te beëindigen en niet over te gaan tot het
opleggen van een definitieve last onder
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dwangsom.
1.6

15720

O

Principeverzoek realiseren

1. Initiatiefnemer berichten dat:

Initiatiefnemer wil een zorgcomplex

kleinschalig wonen met

- aan het realiseren van een zorgcomplex in

realiseren voor kleinschalig wonen met

dagbesteding op locatie

principe medewerking wordt verleend;

dagbesteding. Er kan niet aan de

Dorpsstraat 82-84, Aarle-Rixtel

- het plan aan de parkeernorm dient te

parkeernorm worden voldaan. Parkeren in

voldoen en het parkeren op eigen terrein

openbaar gebied is geen optie. Het plan

dient plaats te vinden;

dient te worden aangepast.

- het plan hierdoor ingrijpend dient te
worden aangepast;
2. naar toekomstige ontwikkelaars uitdragen
dat bij plannen uitgegaan dient te worden
van parkeren op eigen terrein. Plannen die
daaraan niet voldoen, hoeven niet aan het
college te worden voorgelegd.
1.7
O

16260

Beleidsregel Wet Bibob voor

De ‘Beleidsregel Wet Bibob voor

De Wet Bibob is een instrument dat door

omgevingsvergunning milieu en

omgevingsvergunning milieu en

de overheid kan worden aangewend bij de

omgevingsvergunning beperkte

omgevingsvergunning beperkte milieutoets

aanpak van ondermijnende criminaliteit.

milieutoets gemeente Laarbeek

gemeente Laarbeek’ wordt vastgesteld;

De wet biedt de overheid een
mogelijkheid om de integriteit van
bedrijven en personen met wie zij zaken
doen te controleren. Hiervoor kunnen de
bestuursorganen beleid vaststellen.
Het Bibob-beleid wordt regionaal
afgestemd en wordt fasegewijs ingevoerd.
Na vaststelling van beleid voor de horecaen prostitutiebranche en voor
omgevingsvergunningen bouw volgt nu
een voorstel tot vaststelling van beleid
voor omgevingsvergunningen milieu en
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beperkte milieutoets.

2.1
3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging opening Daan van Sleuwen G

Burgemeester combineert dit met

O

Voetbaltoernooi zaterdag 8 juni 2019 van

aanwezigheid op teerdag van het

12.45 tot 13.30 uur

Margarethagilde. Wethouder Briels gaat ook.

3.2

Uitnodiging opening nieuwe speeltuin in

Wethouder Van der Zanden gaat.

O

Aarle Rixtel op plan Strijp op zaterdag
15 juni 2019 tussen 14.00 en 14.30 uur

3.3

Reactie op interview Rene Meuwissen van

O

Stichting Herken Ouderverstoting

3.4

Uitnodiging jaarlijkse zomerbarbecue van

O

VIER op woensdag 10 juli 2019 in de

Voor kennisgeving aangenomen
Voltallig college gaat.

muziektuin in Beek en Donk vanaf 19.00
uur
3.7

Uitnodiging VSG-congres: ‘Het geheim van

O

samen’, 25 en 26 september in Emmen

3.8

Uitnodiging symposium Rechtmatigheid op

O

13 juni 2019 van 09.00 tot 17.00 uur te

Voor kennisgeving aangenomen
Voor kennisgeving aangenomen

Woerden
3.9

Brief van de VNG met presentiekaart

Burgemeester wordt gemachtigd om deel

O

voor de Algemene Ledenvergadering

te nemen aan de stemmingen op de ALV.

op 5 juni 2019
3.10

Uitnodiging opening Death Valley De

O

Peel donderdag 6 juni (D-DAY) inloop vanaf 09.30 uur (tot 12.00 uur)

Voor kennisgeving aangenomen

