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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 9 april 2019
Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen, Slaets en Van der Zanden

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

Toelichting op het besluit

1.1

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

collegevergadering van 2 april 2019

met het concept vastgesteld.

Ontwerp

Kennisnemen van het ontwerp

In eerder vastgesteld beleid is een

Paraplubestemmingsplan

paraplubestemmingsplan ‘Geluidzone

geluidszone benoemd rondom het

'Geluidzone bedrijventerrein

bedrijventerrein Bemmer’ en het plan

bedrijventerrein Bemmer. In verband met

Bemmer'

verder in procedure brengen

de Wet Geluidhinder dient deze grens ook

1.2

16764

O

planologisch vastgelegd te worden en
daarom is dit paraplubestemmingsplan
‘Geluidzone bedrijventerrein Bemmer’
opgesteld. Hiermee wordt getracht om
een optimaal woonklimaat enerzijds en
(geluid)ruimte voor bedrijven anderzijds
te scheppen.
1.4
O

2076

Preventie- en handhavingsplan
alcohol Jongeren gemeente
Laarbeek 2019 - 2022

Cie AZ:

Het Preventie- en handhavingsplan alcohol

Gemeente Laarbeek wil graag dat

16 april 2019

Jongeren gemeente Laarbeek 2019 – 2022

jongeren op een gezonde en veilige wijze

Raad:

is voor kennisgeving aangenomen en

kunnen opgroeien, zodat hun talenten zo

16 mei 2019

wordt via de commissie algemene zaken

optimaal mogelijk tot ontwikkeling

ter vaststelling doorgezet naar de raad.

kunnen komen. Daarbij streven wij
ernaar dat jongeren onder de 18 jaar
geen alcohol drinken en jongeren van 18
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tot 24 jaar matigen in het alcoholgebruik.
Hiermee willen we gezondheidsschade
voorkomen.
Het preventie- en handhavingsplan
draagt bij aan de realisatie van deze
ambitie.
1.5
O

8180

Maatregelen verkeersveiligheid
Kerkakkers

RIB

1. Instemmen met de voorgestelde

Met dit voorstel stemt het college in met

maatregelen verkeersveiligheid

de uitvoering van de maatregelen ter

Kerkakkers.

optimalisatie van de verkeersveiligheid

2. Het bedrag van € 60.000,- exclusief btw

aan Kerkakkers. Deze maatregelen

ten laste brengen van het totaalkrediet

houden in:

van € 2.530.000,- voor de realisatie van

1 Punaise bij de Muzenlaan maken, deze

de schoolwoningen Kerkakkers (Gbn.

haalt snelheid er uit en verhoogt de

74431006).

attentiewaarde.
2 Bij de T-splitsing een markering
“SCHOOL” op de weg maken.
3 Een voetgangersoversteekplaats bij de
school maken ter hoogte van de entree
en de ingang van de fietsenstalling.
Twee parkeerplaatsen daar weghalen en
elders terug brengen.
4. Een voetpad van de bushalte naar de
school aanleggen.
5. Een kleine bochtaanpassing maken
voor de fietspaden nabij de basisschool,
zodat de fietsers geen haakse bocht
hoeven te nemen.
6.De fiets-voetgangersoversteek richting
sporthal verder attenderen door
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markering.
Voor deze werken wordt uitgegaan van
een enkelvoudige onderhandse
aanbesteding.
1.6

8367

O

Verzoek afwijken

Aan het verzoek medewerking verlenen

Betrokkene heeft een plan ingediend voor

bestemmingsplan inzake bouw

middels toepassing van artikel 4, eerste lid

het bouwen van een woning op het

woning op de locatie Den Hoek

van de kruimelgevallenregeling nadat door

perceel Den Hoek 21 in Beek en Donk

21 te Beek en Donk

betrokkene een planschadeovereenkomst

(plan De Hoge Regt). Dit plan wijkt op

is getekend.

enkele onderdelen af van de
bestemmingsplanregels. Er is aanleiding
om met de kruimelregeling hieraan mee
te werken omdat daardoor
architectonisch gezien een beter plan
ontstaat.

1.7

8655

Overzicht financiën afval 2018

O
1.8
O

3323

De GR Peelgemeenten machtigen
m.b.t. aangaan en ondertekenen

RIB

Het College besluit om in te stemmen met

Het College informeert de Raad over de

de RIB “overzicht financiën afval 2018” en

financiële jaarcijfers van het afval-dossier

deze door te zenden naar de Raad.

over 2018.

-

overeenkomst inzake Wmoregresrecht

-

Akkoord te gaan met het sluiten van

Ingevolge artikel 2.4.3 Wmo 2015

overeenkomst met Berntsen Mulder

hebben gemeenten de mogelijkheid om

Advocaten (BMA) voor de duur van

de Wmo-kosten te verhalen op een derde

drie jaar ter uitvoering van het Wmo-

(die geacht wordt aansprakelijk te zijn

regresrecht;

voor de kosten). Dit heet regresrecht.

Door burgemeester F.L.J. van der

Ingevolge artikel 2.4.4 Wmo 2015

Meijden een machtiging te laten

hebben de gemeenten tot en met 2018

verlenen aan de algemeen directeur

de bevoegdheid tot regres afgekocht

van de gemeenschappelijke regeling

middels deelname aan een convenant

Peelgemeenten tot het aangaan en

tussen VNG en het Verbond van

ondertekenen van de overeenkomst

Verzekeraars.

namens de gemeente Laarbeek.

De verzekeraars hebben het convenant
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per 31-12-2018 opgezegd waardoor alle
gemeenten vanaf 2019 zelf deze
verhaalstaak op zich moeten nemen.
Het betreft zeer specialistisch werk dat
wij niet zelf kunnen en moeten willen
organiseren. Daarom wordt voorgesteld
om een raamcontract aan te gaan met
advocatenkantoor Berntsen Mulder
Advocaten. Dit betreft een in letselschade
en regresrecht gespecialiseerd kantoor.
Het contract wordt gesloten op basis van
een advocaten-incassotarief, wat inhoudt
dat geen kosten betaald worden als niets
verhaald wordt. (Feitelijk betekent dat:
“no cure no pay”.)
Logisch is om het contract in
gezamenlijkheid te sluiten via de GR.
Formeel valt het sluiten van het contract
echter niet onder de bevoegdheden die
gemandateerd/gemachtigd zijn aan de
GR. Vandaar het beslispunt tot het
machtigen van de algemeen directeur tot
het aangaan en ondertekenen van de
overeenkomst.
1.9
O

3995

Voortgang aanpassing

Cie SD:

Besloten wordt in te stemmen met een

Op 21 maart 2018 is door enkele partijen

Ontmoetingscentrum vanwege

16 april 2019

aangepast raadsvoorstel waarbij de raad

(Harmonie O&U, Vierbinden, Budoclub,

verhuizing harmonie O&U.

Raad:

gevraagd wordt:

Boksclub en Gemeente) een

16 mei 2019

Kennis te nemen van het programma van

intentieovereenkomst ondertekend,
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eisen en het voorlopig ontwerp alsmede van

waarbij wordt aangegeven dat, na

de financiële bandbreedte wat betreft

aanpassing en uitbreiding van het

investeringskosten van € 600.000,- tot

Ontmoetingscentrum het mogelijk moet

€ 900.000,- en het college vragen met

zijn om harmonie O&U daar te kunnen

deze kaders een definitief ontwerp uit te

huisvesten en dat dit plan verder met

werken en op basis daarvan met een

betrokkenen/belanghebbenden wordt

kredietaanvraag te komen waarbij gebruikt

uitgewerkt.

gemaakt wordt van bestaande

Door de werkgroep (vertegenwoordigers

dekkingsmiddelen te weten budget

van O&U, Vierbinden, Budoclub, Boksclub

accommodatievraagstukken

en Gemeente) die zich bezighoudt met de
aanpassing van het Ontmoetingscentrum
is op basis van de wensen van de
gebruikers een voorlopig ontwerp
opgesteld.
Met het voorlopig ontwerp:
• ligt er een plan dat minimaal
noodzakelijk is voor het gewenste gebruik
en exploitatie
van het gehele gebouw
• wordt maximaal tegemoet gekomen
aan de wensen van de gebruikers en
beheerder;
• zijn relatief weinig aanpassingen in het
bestaande gebouw noodzakelijk met als
gevolg lagere investeringskosten en
minder overlast voor de gebruikers
De leden van de werkgroep
onderschrijven het voorlopig ontwerp en
hebben ook ingestemd met bijgaand
Programma van Eisen wat de basis vormt
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voor het Definitief Ontwerp.
De vermoedelijke stichtingskosten liggen
om verklaarbare redenen boven het
bedrag dat in de begroting 2019 is
meegenomen.
2.1
O

3423

Beslissing op bezwaar

Besloten wordt om het bezwaar tegen de

Er is een bezwaarschrift ingediend tegen

omgevingsvergunning uitbreiding

uitbreiding van de omgevingsvergunning

de omgevingsvergunning voor de

van de woning aan de Molendreef

aan de Molendreef in Lieshout met

uitbreiding van de woning aan de

in Lieshout

aanpassing van de motivering ongegrond

Molendreef in Lieshout. Het bezwaar

te verklaren.

wordt ongegrond verklaard en de
omgevingsvergunning blijft in stand.

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging opening Kunstroute Laarbeek

Wethouder Slaets opent de Kunstroute en

O

2019, zaterdag 13 april om 14.00 uur, ’t

wethouder Briels is daarbij ook aanwezig.

Oude Raadhuis te Beek en Donk
3.4

Uitnodiging onthulling Stillleven Brabant

O

Remembers op maandag 15 april 2019 van

3.5

17.00 tot 19.30 uur te Eindhoven
Uitnodiging van Stichting Veteranen

O

Brabant Zuid Oost zondag 5 mei vanaf

13.00 uur Cacaofabriek te Helmond

Voor kennisgeving aannemen

Voor kennisgeving aannemen

