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BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 4 december 2018
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 27

met het concept vastgesteld

Toelichting op het besluit

november 2018
1.2

14802

RIB Regionale Energiestrategie

RIB

O

Het College besluit om in te stemmen met de

De Raad wordt geïnformeerd over de

Raadsinformatiebrief over de Regionale

samenwerking van Laarbeek in de

Energiestrategie (RES) en deze te verzenden
aan de Raad.

1.3

15120

O

De bewoners te antwoorden met een brief.

sluipverkeer Broekweg

O
1.7

Beantwoording Bewonersbrief

15693

Interbestuurlijk toezicht 2018

Metropoolregio Eindhoven ten behoeve
van de ontwikkeling van een Regionale
Energiestrategie (RES).
De verkeersintensiteit en snelheid op de
Broekweg wordt gemeten.

RIB

1.

Het beoordelingsformulier systematisch

toezicht omgevingsrecht Laarbeek en de
daarbij behorende brief inzake het
toezichtoordeel omgevingsrecht 2018 voor
kennisgeving aannemen;
2.

In overleg en afstemming met de

provincie de geconstateerde tekortkomingen
aanpassen.

Het eindoordeel met betrekking tot het
Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht
(provincie Noord-Brabant) is ‘voldoet
gedeeltelijk’. In overleg en afstemming
met de provincie zullen verbeteringen
worden doorgevoerd.
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3.

De Raad via de bijgevoegde

raadsinformatiebrief informeren.
1.8

15923

O

Vervanging diverse lichtmasten en

RIB

1.

Als eerste project in Mariahout worden

armaturen, eigendom data

de fietspaden in het bosgedeelte van de

telemanagement en werkwijze

Rooijseweg voorzien van dynamische

ombouw openbare verlichting na

verlichting.

raadsbesluit tot aanpassen

2.

vervangingstermijn

wordt uitgebreid met 1 lichtmast.
3.

De fietspadverlichting van de Rooijseweg
Er wordt opdracht verstrekt tot

uitvoering van 4 projecten dynamische
verlichting.
4.

Er wordt ingestemd met uitvoering van

de voorgestelde vervanging van 56

Door de ombouw naar LED-verlichting wil
de gemeente Laarbeek het
energieverbruik van de openbare
verlichting terugbrengen. Op korte
termijn willen we overgaan tot het
vervangen van verlichting aan de
Kanaaldijk (Aarle-Rixtel), Beekseweg,
Molenheide, 2 lichtmasten aan de
Sonseweg (Lieshout) en Gemertseweg
(Beek en Donk).

armaturen en 13 lichtmasten.
5.

Voor een bedrag van € 45.000,- wordt

invulling gegeven aan de reeds beschikbaar
gestelde kredieten voor het
uitvoeringsprogramma openbare verlichting
2018.
6.

Er wordt invulling gegeven aan het

raadsbesluit van 8 november 2018 door met
ingang van het uitvoeringsprogramma 2018
jaarlijks gemiddeld 1/12 deel van de
armaturen om te bouwen naar LED.
7.

De gemeenteraad wordt hierover

geïnformeerd door middel van aangepaste
raadsinformatiebrief.
1.11
O

15502

Brede Regeling
Combinatiefuncties/Laarbeek
Actief

Ingestemd is met:

1. Voorgestelde financiering en

De gemeente neemt deel aan de
Rijksregeling Brede Regeling

verantwoording van de Brede

Combinatiefuncties voor de inzet van

Regeling Combinatiefuncties in

(buurt)sportcoaches. Voor 2019 en 2020
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2019
2. Inzetten van € 13.000,- extra
Rijksmiddelen voor uitvoering

moeten er nieuwe afspraken worden
gemaakt met sportaanbieders en
kinderopvangorganisaties.

van verenigingsondersteuning
door Bureau Ne9en, onder

Voor de uitvoering van Laarbeek Actief

voorwaarde dat deze middelen

wordt gevraagd middelen beschikbaar te

via de decembercirculaire

stellen voor het borgen van Uniek

beschikbaar worden gesteld

Sporten De Peel, het organiseren van

3. Beschikbaar stellen van € 3.000,-

4.

verenigingsondersteuning en voor

voor uitvoering van pedagogisch

burgerinitiatieven (o.a. de

ondersteuningsplan

Gezondheidsrace) en sportstimulering.

Beschikbaar stellen van
€ 5.000,- in 2019, 2020 en 2021
voor borging van Uniek Sporten
De Peel

5.

Instemmen met het éénmalig
beschikbaar stellen van
€ 13.500,- voor uitvoering van
burgerinitiatieven en
sportstimulering Laarbeek Actief

2.1

15865

O
2.2
O

15922

Vaststelling en uitbetaling

Het college stemt in met het vaststellen en

Ingestemd wordt met het vaststellen en

monumentensubsidie Herendijk 12

uitbetalen van een monumentensubsidie

uitbetalen van een monumentensubsidie

Lieshout

voor Herendijk 12 in Lieshout.

voor een monument in Lieshout.

Herontwikkeling voormalig

1. In te stemmen met de aangeleverde

Initiatiefnemer wil met zijn agrarisch

agrarisch bedrijf Rijakkerweg 1-3,

ruimtelijke onderbouwing;

bedrijf stoppen. Daarvoor in de plaats wil

Beek en Donk

2. Met initiatiefnemer een anterieure

hij bij één bedrijfswoning een kleinschalig

overeenkomst (met planschade- en LIR-

bedrijf vestigen. De andere
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overeenkomst) te sluiten;

bedrijfswoning wil hij omgezet zien naar

3. Na ondertekening overeenkomsten tot

een burgerwoning. Ter realisering van

opstelling van het bestemmingsplan en in

een en ander wil hij de varkensstallen

procedure brengen ervan over te gaan.

slopen. Eerder heeft het college in
principe besloten aan het plan mee te
werken. Ter nadere toelichting van het
plan heeft betrokkene een ruimtelijke
onderbouwing ingediend. Daarmee kan
worden ingestemd.

2.3
O

15716

Overgaan tot verkoop van de

Overgaan tot verkoop van de bouwkavels

Bouwpercelen kunnen pas juridisch

bouwkavels aan de in het

aan de in het bijgevoegde overzicht

geleverd worden nadat het college

bijgevoegde overzicht genoemde

genoemde kopers.

daarover een besluit heeft genomen.

kopers.

3.1

Uitnodiging herberg ’t Huukske,

O

afscheidsreceptie 30 december 2018 van

Voor kennisgeving aannemen

15.00 tot 20.00 uur, Kapelstraat 5-7 te
Beek en Donk
3.2

Uitnodiging Aarle-Rixtels Gemengd Koor,

O

kerstconcert 16 december 2018, om 20.00

Burgemeester Van der Meijden gaat

uur, Onze Lieve Vrouw Presentatie te
Aarle-Rixtel
3.6

Uitnodiging Amnesty groep Laarbeek –

Wethouders Buter en Slaets en burgemeester

O

Write for Rights, 9 december 2018 tussen

Van der Meijden gaan

11.00 en 16.00 uur, Kouwenbergs Kerkje,
Aarle-Rixtel
3.7

Filmpremière Eustachius van Lieshout, een

O

Brabantse Held, zondag 16 december -

Burgemeester Van der Meijden gaat
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aanvang 15.00 uur
Locatie: zaal Bij van Dijk, Dorpsstraat 18
in Aarle-Rixtel
3.9

Uitnodiging concertconcours voor

O

Slagwerkensembles van Harmonie St
Caecilia, zaterdag 8 december 2018 te
Etten-Leur

Voor kennisgeving aannemen

