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Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

collegevergadering van

met het concept vastgesteld.

Toelichting op besluit

28 mei 2019
1.3

13576

O

Kapaanvraag Middenweg 4 in Beek

Besloten is om een vergunning te verlenen

Voor de kap van 1 monumentale

en Donk

voor de kap van 1 Populier op Middenweg 4

populier, staande op Middenweg 4 in

te Beek en Donk.

Beek en Donk is een
omgevingsvergunning aangevraagd.
Voorstel behelst het verlenen van de
benodigde vergunning.

1.4
O

14451

Visie op mestbewerking

RIB

Besloten wordt:

De gemeenten in Noordoost- en

- in te stemmen met de Visie op

Zuidoost Brabant (de regio’s met het

mestbewerking als regionale koers;

grootste mestoverschot) hebben in

- deze in afwachting van het resultaat van

afstemming met de provincie Noord-

het vervolgproces, vooralsnog niet te

Brabant in 2018 een gezamenlijke visie

gebruiken bij besluitvorming op gemeentelijk

opgesteld over mestbewerking.

niveau;

Hierbij is voortgebouwd op de

- de gemeenteraad van de Visie in kennis te

uitkomsten van de Dialoog Mestbeleid

stellen middels een raadsinformatiebrief.

(2016) en de besluitvorming in

Zaaknummer:

17632-2019

Documentnummer:

17632-2019:359109

Provinciale Staten (2017). Het doel van
de visie is het beschrijven waar de
gemeenten en provincie naar toe willen
met mestbewerking. Om er toe bij te
dragen dat er in Brabant voldoende
mestbewerkingscapaciteit is van de
goede kwaliteit (soort product en wijze
van produceren) op de goede plekken.
De samenwerkende regiogemeenten
willen vanuit het gemeentelijk
perspectief verdere invulling geven aan
dit beleid om zo samen met de
provincie te komen tot een effectieve
aanpak. Midden en West Brabant zijn
daar in 2018 bij aangehaakt.
1.5
O

15377

Verlenging overeenkomst ‘toezicht

1. De overeenkomst met de GGD Zuid-Oost,

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor

Wmo’ uitgevoerd door GGD

inzake het toezicht Wmo, te verlengen.

zowel het kwalitatieve als het rechtmatige

Brabant Zuid-Oost

2. De algemeen directeur van

toezicht op de Wmo. Hoe gemeenten het

Peelgemeenten te mandateren een

toezicht inregelen is aan hen. Er zijn

overeenkomst aan te gaan met GGD Brabant

verschillende mogelijkheden. Op dit

Zuid-Oost inzake het toezicht Wmo, inclusief

moment kennen de Peelgemeenten de

verlenging, wijziging of beëindiging van de

vorm van een reactief toezicht naar

overeenkomst en alle daarmee

aanleiding van een gewelds- of

samenhangende voorbereidingshandelingen.

calamiteitenmelding.

3. In het kader van toezicht Wmo een

De uitvoering hiervan is bij de GGD

verwerkersovereenkomst met GGD Brabant

belegd.

Zuid-Oost aan te gaan, inclusief verlenging,

De huidige overeenkomst is met ingang

wijziging of beëindiging van de

van 1 januari jl. afgelopen.

overeenkomst en alle daarmee
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samenhangende voorbereidingshandelingen.
1.6

16341

O

1.8

13925

O

Molen Vogelenzang overschrijding

Het college stemt in om de nu noodzakelijk

Het college stemt in met het

kosten pantry en toilet

aanvullende middelen ad € 10.500 eveneens

verhogen van het budget voor het

ten laste van de onderhoudsvoorziening voor

plaatsen van de pantry en toilet in

de molens te brengen, zodat de

Molen Vogelenzang in Lieshout, zodat

werkzaamheden voor de viering van 200 jaar

de werkzaamheden volgens planning

molen kunnen afgerond worden.

kunnen uitgevoerd worden.

Reactie aanvraag vergunning

Het college van burgemeester en

Het voorstel onderbouwt dat het

realisatie zonnepark Peeldijk

wethouders besluit:

onwenselijk is om het

- In te stemmen met het opschorten van

principeverzoek voor de aanleg van

de behandeling van het principeverzoek

een zonnepark op dit moment te

ten behoeve van de realisatie van een

behandelen, wegens de verwachte

zonnepark aan de Peeldijk, tot de
beleidsvisie op grootschalige
energieopwekking is vastgesteld in de
raad.
- In te stemmen met de inhoud van
bijgevoegde brief en de verzending
daarvan aan de indiener van het
principeverzoek.
1.9
O

15267

Voornemen last onder dwangsom

vaststelling van specifiek beleid voor
duurzame energieopwekking dit
najaar. Daarom wordt voorgesteld
om middels bijgevoegde brief de
indiener aan te bevelen zijn verzoek
opnieuw in te dienen na vaststelling
van de beleidsvisie op grootschalige
duurzame energiewinning.

1.Aan de houder van een buitenschoolse

Aan een kinderdagverblijf en

opvang en kinderdagverblijf wordt een

buitenschoolse opvang wordt een

vooraankondiging last onder dwangsom

vooraankondiging last onder dwangsom

gestuurd.

gestuurd omdat uit onderzoek door de

2. De last onder dwangsom wordt

GGD is gebleken dat niet voldaan wordt

vastgesteld op:

aan de geldende wet- en regelgeving.

- Last onder dwangsom voor de BSO wordt

De houder wordt in de gelegenheid
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vastgesteld op een bedrag van €12.500,-

gesteld om zijn zienswijze kenbaar te

- Last onder dwangsom voor het KDV

maken over het voornemen.

wordt vastgesteld op een bedrag van
€9.500,1.10

15359

O

Ingestemd wordt met de

Door de fractie van PNL zijn vragen

over varkenshouderij aan de

beantwoordingsbrief ten aanzien van de

gesteld ex artikel 37 van de

Vogelenzang Lieshout

gestelde vragen van de PNL-fractie inzake

Raadsverordening met betrekking tot de

de omgevingsvergunning milieu van een

omgevingsvergunning milieu van een

varkenshouder in Lieshout.

varkenshouder in Lieshout. Het college

Schriftelijke vragen ex art 37 PNL

RIB

heeft de vragen aan de hand van de
bijgevoegde brief beantwoord.
1.11
O

17494

De Kadernota 2020 en de 1e

Zowel de Kadernota als de 1e

tussenrapportage 2019

tussenrapportage 2019 worden met

tussenrapportage vormen belangrijke

gemeente Laarbeek

bijbehorend raadsvoorstel ter vaststelling

kaderstellende documenten in de

aan de raad voorgelegd.

Planning en Controlcyclus van de

Kadernota 2020 en 1e

Raad: 27 juni

gemeente Laarbeek.
Het hoofddoel van de Kadernota is het
zichtbaar maken van de samenhang
tussen beleid en financiën. Op basis
daarvan worden de beleidskaders
vastgesteld voor de komende
meerjarenperiode, wat vervolgens zal
worden uitgewerkt in de op te stellen
begroting 2020-2023.
Het hoofddoel van de tussenrapportage is
om actueel inzicht te geven in de stand
van zaken met betrekking tot de
uitvoering van de lopende begroting.

Zaaknummer:

17632-2019

Documentnummer:

17632-2019:359109

Daarbij is het uitgangspunt om alleen te
rapporteren op afwijkingen.
1.12

17952

RIB tweede begrotingswijziging

RIB

GR Peelgemeenten

O

Besloten wordt:
1. Kennis te nemen van de tweede

Het jaarrekeningsaldo van de GR
Peelgemeenten op de uitvoeringskosten

begrotingswijziging 2019 van GR

is € 441.917,- positief. Het AB heeft

Peelgemeenten;

ingestemd met het inzetten van dit

2. De bijgevoegde

resultaat voor tekorten op de begroting

Raadsinformatiebrief aan de

2019. Dit tekort heeft echter voor

gemeenteraad aan te bieden;

ongeveer de helft een structureel

3. De GR Peelgemeenten conform
bijgaande brief te informeren.

karakter. Het AB stelt voor – mede in het
licht van de onder handen zijnde
evaluatie – om deze structurele
component mee te nemen in de eerste
begrotingswijziging van 2020. Omdat de
begrotingswijziging geen wijziging van de
inwonerbijdrage inhoudt is deze in
principe niet ‘zienswijzeplichtig’.

2.1

13793

O

2.2
O

16217

Subsidieverzoek 15-jarig bestaan

Besloten is:

Voor de muziekreis (31 mei t/m 2 juni)

muziekvereniging Muzikale

1. Het subsidieverzoek te weigeren omdat de

ten behoeve van het 15-jarig bestaan van

activiteit niet of in onvoldoende mate gericht

muziekvereniging Muzikale wordt het

is op de Laarbeekse burger;

subsidieverzoek geweigerd omdat deze

2. In te stemmen met de bijgesloten

activiteit niet of in onvoldoende mate

beschikking

gericht is op de Laarbeekse burger.

1) Kennisnemen van het regionaal

Kennisnemen van het regionaal

jaarverslag leerplicht/RMC 2018-2019

jaarverslag leerplicht/RMC 2018-2019 en

2) het regionaal jaarverslag leerplicht/RMC

ter kennis brengen aan de raad.

Regionaal jaarverslag leerplicht/
RMC 2017-2018

RIB

2018-2019 ter kennis brengen aan de
gemeenteraad
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2.3
O

16540

In het kader van de Wet

In het kader van de inwerkingtreding van de

Op 1 januari 2020 treedt de Wet

normalisering rechtspositie

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

normalisering rechtspositie ambtenaren

ambtenaren een

(Wnra) wordt aan medewerkers die in dienst

(Wnra) in werking. Vanaf dat moment is

arbeidsovereenkomst voorleggen

zijn bij de gemeente Laarbeek in januari

het private arbeidsrecht van toepassing

aan medewerkers die in dienst zijn

2020 een arbeidsovereenkomst aangeboden.

op gemeenteambtenaren, maar blijven zij

bij de gemeente Laarbeek

ook ambtenaren in de zin van de nieuwe
Ambtenarenwet (2017). De rechtspositie
van gemeenteambtenaren wordt vanaf
dan geregeld in het Burgerlijk Wetboek
(BW), de cao Gemeenten (cao), het
personeelshandboek (bundeling van
lokale regelingen) en de
arbeidsovereenkomst.
Vanaf 1 januari 2020 moet er voor
nieuwe medewerkers een
arbeidsovereenkomst worden opgesteld.
Voor medewerkers die in dienst zijn bij de
gemeente Laarbeek (hierna: zittende
medewerkers) geldt dat hun aanstelling
inclusief bestaande beslissingen,
afspraken en toezeggingen inzake hun
arbeidsvoorwaarden, van rechtswege
wordt omgezet in een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk
recht. Hoewel het juridisch niet
noodzakelijk is om een
arbeidsovereenkomst aan te bieden aan
zittende medewerkers, kan hier toch voor
worden gekozen.
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3.1

Brief over integriteitsvragen in het kader

O

van de Sinti-casus

vka

3.2

Verplaatsen DorpsBBQ naar 2e Pinksterdag

Wethouder Van der Zanden en Meulensteen

O

gaan evenals burgemeester.

3.3

(10 juni 2019) van 14.00 tot 18.00 uur
Uitnodiging | Slotbijeenkomst 'Jong

O

Geleerd, Oud Gedaan', 24 juni in de Oude

vka

Zaal van de Tweede Kamer van 17.00 uur
tot 18.30 uur

3.4

Uitnodiging deelname wereldwijde Orange

O

the World campagne tegen geweld tegen

3.6

Brief van de VNG met presentiekaart

In verband met verhindering van de

O

voor de Algemene Ledenvergadering op

burgemeester wordt wethouder Van der

Het college ondersteunt deze actie.

vrouwen

5 juni 2019

Zanden gemachtigd deel te nemen aan
de stemmingen op de ALV.

3.7

Uitnodiging laatste Zeskamp KPJ Beek en

O

Donk op 15 en 16 juni 2019

Wethouders Slaets en Buter gaan kijken.

