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Nr.

B&W

Onderwerp

1.1

Vaststelling besluitenlijst

O

collegevergadering van 18

Com/ raad

Beslissing

Toelichting op het besluit

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

december 2018
1.2

16904

O

Decembercirculaire 2018

RIB

Gemeentefonds

1. De decembercirculaire 2018

Het zwaartepunt van de besluitvorming

gemeentefonds wordt voor kennisgeving

over de uitkeringen uit het

aangenomen;

gemeentefonds vindt zijn neerslag in de

2. De financiële gevolgen 2018 worden

jaarlijkse mei- en septembercirculaire.

verwerkt in de jaarrekening 2018;

De decembercirculaire gemeentefonds

3. De financiële gevolgen 2019 worden via

bevat informatie over de afwikkeling van

de 1e financiële bijstelling 2019 verrekend

de laatste zaken van het lopende

met het geraamde rekeningresultaat 2019;

uitkeringsjaar 2018. Daarnaast wordt

4. De financiële gevolgen van het

informatie verschaft over ontwikkelingen

meerjarenperspectief 2020 e.v. worden

in 2019 e.v.

betrokken bij de samenstelling van de
Kadernota 2020;
5. De raad wordt geïnformeerd via een RIB.
1.3
O

17069

Provinciale beoordeling begroting
2019 Laarbeek

RIB

De provinciale beoordeling van de begroting

De provincie heeft als toezichthouder de

2019 Laarbeek met daarbij de reactie van

begroting 2019 van de gemeente
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het college op de toezichtbevindingen wordt

Laarbeek beoordeeld of deze structureel

ter kennisname voorgelegd aan de raad via

in evenwicht is. Het uitgebrachte oordeel

een raadsinformatiebrief.

is dat de begroting structureel in
evenwicht is waardoor een repressief
(=terughoudend) toezicht van toepassing
is. Richting de raad zijn wel
toezichtbevindingen gemaakt. Een reactie
hierop vanuit het college zal ter
kennisname worden voorgelegd aan de
raad via een raadsinformatiebrief.

1.4

17097

O

Werkgeverschap jeugdprofessionals

Er wordt in principe ingestemd met de

In dit voorstel is een collegestandpunt

Peelgemeenten

adviezen in het rapport van Anja Krijnberg

inzake het werkgeverschap voor de

Advies.

jeugdprofessionals in de Peelgemeenten

Het college vindt overeenstemming met de

aan de orde.

partners in de Peelgemeenten van groot
belang.

2.1
O

15587

- Kennis nemen van de resultaten van de

Door onderzoekers van de Universiteit

Tilburg naar opkomstbevordering

onderzoeken.

van Tilburg is –in opdracht van de

verkiezingen

- De uitkomsten gebruiken in de aanloop

Onderzoek door Universiteit van

RIB

naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
- De gemeenteraad via een RIB informeren
en de onderzoeksresultaten beschikbaar
stellen.

Provincie Noord-Brabant- rondom de
gemeenteraadsverkiezingen in maart
2018 onderzoek gedaan naar de inzet
van middelen om de opkomst te
bevorderen. Aan het onderzoek zijn ook
eigen vragen toegevoegd. De resultaten
zijn bekend en geanalyseerd en bieden
zowel voor gemeente als politiek input in
de aanloop naar de verkiezingen in 2022.
Twee belangrijke algemene conclusies:
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- Schriftelijke communicatie helpt om de
opkomst te bevorderen;
- Politici moeten werken aan vertrouwen
en duidelijkheid.
2.2

16744

O

Ondersteuningsverklaring

Besloten is:

De gemeente Laarbeek heeft geen

voorlopige BUIG 2019

1. De bezwaarprocedures van de gemeenten

bezwaar ingediend tegen de voorlopige

Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Helmond en

beschikkingen betreffende de

Someren, tegen de voorlopige beschikkingen

‘Gebundelde uitkering Participatiewet

betreffende de ‘Gebundelde uitkering

2019 voorlopig’. Om de vijf deelnemende

Participatiewet 2019 voorlopig’, als

gemeenten (bezwaar van de gemeente

deelnemer aan de gemeenschappelijke

Gemert-Bakel was niet ontvankelijk) te

regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (ook

ondersteunen in hun bezwaarprocedures

bekend onder de naam Senzer) te

tegen voornoemde voorlopige

ondersteunen.

beschikkingen ondertekent de gemeente

2. De ondersteuningsverklaring te

Laarbeek een ondersteuningsverklaring.

ondertekenen en toe te zenden aan
Berenschot.
3. Kennis te nemen van de machtiging om 2
medewerkers van bureau Berenschot te
machtigen als procesvertegenwoordiger om
namens de colleges van de gemeenten
Asten, Geldrop-Mierlo, Helmond en Someren
in rechte op te treden in de bezwaar- en/of
beroepsprocedure tegen de beschikkingen
inzake de Gebundelde uitkering
Participatiewet 2019 voorlopig.
2.3
O

16977

Verzoek om medewerking tot het

Aan het verzoek geen medewerking verlenen

Initiatiefnemer wil op het hoekperceel

bouwen van een woning in de

wegens strijd met het bestemmingsplan en

Dorpsstraat 70 in Aarle-Rixtel in de

achtertuin van het perceel

de nota open plekkenbeleid c.q. de nota

achtertuin een woning bouwen. Dit is in

Dorpsstraat 70, Aarle-Rixtel

opvulling hoeklocaties.

strijd met het bestemmingsplan.
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Verder voldoet het plan niet aan de nota
open plekkenbeleid c.q. de nota opvulling
2.4

17170

O
2.5

16966

Verzoek om handhaving aan de

Afwijzen van een verzoek om handhaving

hoeklocaties.
Afwijzen van een verzoek om handhaving

Kampenweg te Beek en Donk

aan de Kampenweg te Beek en Donk.

aan de Kampenweg te Beek en Donk.

Mandaatregister 2019

Vaststellen van de volgende

Ieder jaar worden de mandaatregisters

mandaatregisters:

geactualiseerd.

O

1. Mandaatregister Algemeen
2. Mandaatregister Staf (ongewijzigd)
3. Mandaatregister afdeling dienstverlening
en informatie
4. Mandaatregister afdeling Beleid en
Projecten
5. Mandaatregister afdeling
Omgevingsbeheer
6. Mandaatregister afdeling Bedrijfsvoering
(ongewijzigd)
3.1

Uitnodiging 13 februari 2019 - NLPO

O

conferentie "De lokale publieke omroep in

Voor kennisgeving aannemen

80 streken", 13 februari a.s. van 12.00 tot
17.00 uur te Hilversum
3.2

Nieuwjaarsbijeenkomst VNG International

O

18 januari 2019 van 16.30 tot 18.00 uur te

Voor kennisgeving aannemen

Den Haag
3.3

Uitnodiging afscheid Hans van Esch,

O

mededirecteur bij J. van Esch BV,
17 januari a.s. van 15.00 tot 20.00 uur te

Voor kennisgeving aannemen
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Cromvoirt
3.4

Uitnodiging gemeente Tiel - Congres ‘Pluk

O

het geluk in Tiel’ – 28 maart 2019 te Tiel

3.5

Uitnodiging Brabants uurtje

O

'Transformeren is het nieuwe ontwikkelen'

Voor kennisgeving aannemen
Voor kennisgeving aannemen

14 februari 2019, van 09.00 tot 11.00 uur,
Evoluon te Eindhoven
3.7

Gezondheidsrace 3.0 zondag 24 maart

O

2019, voormiddag

3.8

Uitnodiging St. Antoniusgilde,

Burgemeester Van der Meijden gaat samen

O

eucharistieviering Michaelkerk te Beek,

met wethouder Van der Zanden.

zondag 20 januari a.s. om 11.00 uur

College wil graag meedoen.

