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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 7 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

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

collegevergadering van

met het concept vastgesteld.

Toelichting op besluit

30 april 2019
1.2

12139

O

Ingekomen verzoek voor een

1.Geen medewerking verlenen aan een

Aangezien begin dit jaar is besloten om

gereserveerde parkeerplaats voor

gereserveerde parkeerplaats voor de woning

geen medewerking te verlenen aan

de woning in verband met plaatsen

op Hamelijnckhof.

gereserveerde parkeerplaatsen voor de

van een oplaadpunt op eigen

2. Om de bewoner tegemoet te komen

woning wordt het verzoek voor een

terrein

toestemming verlenen om onder de stoep (is

gereserveerde parkeerplaats afgewezen.

hier nog niet aangelegd) een mantelbuis te

Wel akkoord gaan om hier een kabel te

maken met een stroomkabel erin, zodat de

leggen onder de toekomstige stoep aan te

auto toch kan worden opgeladen met eigen

leggen.

stroom als er geen andere auto’s geparkeerd
staan.
3. Voor toekomstige aanvragen van
bewoners zonder eigen oprit in principe
medewerking verlenen voor verlengen
huisaansluiting en plaatsen van oplaadpaal in
de stoep tegen betaling van de kosten.
1.3
O

4245

Startnotitie RES ter vaststelling

Cie AZ:

Het college van burgemeester en wethouders

Het Rijk heeft regio’s aangewezen om de

door de Raad

29 mei

besluit:

energietransitie regionaal aan te sturen
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Raad: 20 juni

- In te stemmen met de inhoud van de

middels een Regionale Energiestrategie

Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES)

(RES). Laarbeek is aangesloten bij de

Metropoolregio Eindhoven en deze ter

Metropoolregio Eindhoven. Wegens de

vaststelling voor te leggen aan de raad;

complexiteit van de opgave en de strakke

- In te stemmen met de keuze om het traject

tijdlijn heeft de stuurgroep RES MRE een

van de RES zoveel mogelijk met de eigen

startnotitie opgesteld waarin de opgave

organisatie invulling te geven, om draagvlak

helder is weergegeven, een

en borging te vergroten, waarbij het college

procesontwerp is gemaakt en waarin de

zich bewust is van het feit dat dit inzet zal

organisatie aspecten zijn omschreven.

vergen van de gemeentelijke organisatie.

De input van de portefeuillehouders van
de 21 gemeenten en de ambtelijke
werkgroep is hierin meegenomen. Met de
vaststelling van de startnotitie krijgt de
werkorganisatie de legitimiteit om aan de
slag te gaan met het opstellen van een
RES.

1.4
O

9343

Verzoek medewerking aanleg

1. Het college verleent medewerking aan de

Het college heeft ingestemd met de

pluktuin

realisatie van een pluktuin op het

realisatie van een pluktuin op een

gemeentelijk perceel aan de Kasteelweg in

gemeentelijk perceel aan de Kasteelweg

Aarle-Rixtel en stemt in met het

in Aarle-Rixtel.

inrichtingsplan;
2. Aan het oprichten van bebouwing kan op
grond van het bestemmingsplan geen
medewerking worden verleend;
3. 4000 m2 van het perceel wordt tegen
normaal pachttarief beschikbaar gesteld aan
initiatiefneemster en daarvoor wordt een
6-jarige pachtovereenkomst gesloten;
4. De gemeente neemt de kosten van
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inrichting van het restant van het perceel
met wildbloemen en fruitbomen (maximaal
€ 5.000,-) voor zijn rekening.
1.5

12522

O

RIB subregionale afspraken

RIB

bedrijventerrein

Het college besluit om:

In subregio De Peel is een proces gestart

1. Kennis te nemen van het proces om te

om te komen tot gezamenlijke afspraken

komen tot gezamenlijke afspraken over de

over de ontwikkeling van

ontwikkeling van bedrijventerreinen in

bedrijventerreinen.

subregio De Peel.
2. De raad hierover te informeren middels
een raadsinformatiebrief.
1.6

12994

O

Concept agenda bestuurlijk overleg

Besloten wordt in te stemmen met de

Op 14 mei a.s. vindt er een overleg plaats

WoCom 14 mei 2019

conceptagenda.

tussen college en directie van WoCom.
Ter voorbereiding hierop is een
conceptagenda opgesteld.

1.10
O

12628

Kunst als verbinding

Cie SD:

- Instemmen met de bestuursopdracht

In 2016 en 2017 heeft de gemeente

28 mei

- Aan de gemeenteraad voorstellen om de te

Laarbeek zich geprofileerd als groene

Raad: 20 juni

maken kosten voor de uitvoering van de

gemeente. Er zijn mooie resultaten

bestuursopdracht te dekken uit het kunst- en

behaald en de successen hebben

cultuurfonds

zeker positief bijgedragen aan het
imago van de gemeente.
Maar Laarbeek heeft nog meer te
bieden en er liggen kansen om met
kunst in de openbare ruimte zaken
aan elkaar te verbinden; groen,
recreatie en toerisme, wonen,
cultuurhistorie, jeugd.
Vandaar de idee: kunst als
verbinding.
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Conform de Gemeenschappelijke
Regeling Peelgemeenten heeft een
evaluatie plaatsgevonden door een
extern bureau. Uit deze evaluatie zijn
conclusies en handreikingen naar
voren gekomen.
Samenvattend komen als
belangrijkste punten naar voren de
behoefte aan een eenvoudiger
besluitvormingsstructuur, betere
samenwerking tussen gemeenten en
het verbeteren van de bedrijfsvoering
van de GR. Ook worden in het rapport
kansen genoemd voor samenwerking
in de Peel op andere terreinen dan
alleen het Sociaal Domein.

2.2
O

12195

Motie voor VNG over zon op daken

- In te stemmen met de inhoud van de motie

De huidige klimaatdoelstellingen, met

‘daken voor zonne-energie’.

name het streven naar een CO2-

- Akkoord te gaan met het initiatief om de

reductie van 49% in 2030 ten

motie ‘daken voor zonne-energie’ in te

opzichte van 1990, hebben een flinke

dienen op het VNG-congres op 4 en 5 juni

impact op het ruimtegebruik in

2019.

Nederland. Er zal meer duurzame
energie worden opgewekt middels
zonnepanelen, windmolens, en
andere innovatieve methoden.
Om het ruimtegebruik van
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waardevolle (groene) grond voor
energieopwekking zoveel mogelijk te
beperken, is het van algemeen
belang het dakoppervlak van de
bebouwde omgeving optimaal te
benutten voor zonne-energie.
Daarom stelt de gemeente Veldhoven
voor om bijgevoegde motie met de
gemeenten in de regio te
ondertekenen en aan te bieden aan
de minister van Economische Zaken
en Klimaat tijdens het VNG-congres.
2.3

12739

O

Principeverzoek realiseren twee

Verzoeker berichten dat in principe

Verzoeker wil op een perceel aan de

ruimte voor ruimtewoningen aan de

medewerking wordt verleend aan het

Heereindsestraat te Beek en Donk

Heereindsestraat te Beek en Donk

verzoek en dat nadere stukken moeten

twee ruimte voor ruimtewoningen

worden overgelegd.

bouwen. Een en ander past binnen de
nota gebiedsvisie voor
bebouwingsconcentraties. Aan het
verzoek kan in principe medewerking
worden verleend. Uit nader door
verzoeker in te dienen stukken zal
moeten blijken dat het voornemen
past binnen wet- en regelgeving.

2.7
O

12925

Bestuurlijke reactie op

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande

Namens de Rekenkamercommissie is

conceptrapport ‘Onderzoek naar

conceptbrief.

door bureau Partners&Pröpper een

Subsidiebeleid’

onderzoek verricht naar het
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subsidiebeleid van de gemeente.
Op het conceptrapport wordt de
bestuurlijke reactie gevraagd.
Deze reactie is verwoord in bijgaande
conceptbrief
3.1

Uitnodiging 25 jaar jubileum Yammas

O

zaterdag 18 mei 2019 om 16.00 uur in en

Wethouder Briels gaat er naar toe.

rond het Buurthuis te Mariahout
3.2

Afscheidsreceptie Marieke Vrisou van Eck

O

op 23 mei 2019 van 16.00 tot 18.00 uur,
gemeentehuis te Oss

Wethouder Van der Zanden gaat.

