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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 23 oktober

met het concept vastgesteld.

Toelichting op besluit

2018
1.2

13572

O

Werkwijze meerjarenonderhoud

Besloten wordt de werkwijze vast te stellen

De gebruikers van de

voorzieningenclusters

en in te stemmen met bijgaande

voorzieningenclusters hebben

conceptbrief.

verschillende rechten en plichten wat
betreft het onderhoud van hun
accommodatie in (één van) de
voorzieningenclusters. Aangezien er in de
voorzieningenclusters ook
gemeenschappelijke voorzieningen zijn is
het zaak dat er duidelijke afspraken
worden gemaakt over de wijze waarop
het onderhoud voor deze
gemeenschappelijke voorzieningen wordt
uitgevoerd en hoe de kosten worden
verdeeld. Daar voorziet dit voorstel in.

1.3
O

14193

Verkennende Studie Bundelroutes
Zuidoost-Brabant

RIB

Er wordt kennis genomen van de resultaten

De doelstelling van de studie is het

van de Verkennende studie Bundelroutes.

verbeteren van de regionale en stedelijke

2. Ingestemd wordt met de conclusies van

bereikbaarheid en leefbaarheid.
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de Verkennende studie.
3. Ingestemd wordt met de kaders voor
uitwerking van de vijf Projectclusters.
4. Ingestemd wordt met de vijf
Projectclusters (inhoudelijk en werkwijze,
taakverdeling) als onderling samenhangende
vervolgprojecten binnen de kaders van
SmartWayZ.NL, de Bereikbaarheidsagenda
Zuidoost-Brabant en de kaders voor de
Bundelroutes.
5. Ingestemd wordt met het informeren van
de gemeenteraden met de bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
1.5

14528

O

1.6
O

14183

Raadsinformatiebrief 2e

Het college van burgermeester en

De Peelgemeenten brengen ieder

kwartaalrapportage van de

wethouders besluit:

kwartaal een kwartaalrapportage uit met

Peelgemeenten

1. Kennis te nemen van de tweede

daarin informatie over de ontwikkelingen

kwartaalrapportage van de Peelgemeenten;

binnen de organisatie, de uitvoering van

2. In te stemmen met bijgaande

de taken en de financiële

Raadsinformatiebrief.

kwartaalrapportage.

Het College besluit om

Per 1 januari 2019 wordt de pilot met

1. de pilot met afval-inzamelpunten in de

afval-inzamelpunten in de wijk

Voorbeemd te beëindigen per 1-1-2019 en in

‘Voorbeemd’ in Beek en Donk beëindigd

de wijk over te gaan op het gemeentelijke

en gaat de wijk over op het gemeentelijke

systeem van huis-aan-huis inzameling van

systeem van huis-aan-huis inzameling

afval.

van afval.

Afvalinzameling Voorbeemd

RIB

RIB

2. de bewoners hierover te informeren
middels bijgaande informatiebrief.
3. de gemeenteraad hierover te informeren
middels bijgaande RIB.
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1.7

14190

O

Verordening jeugdhulp Laarbeek

Cie SD:

De raad voorstellen in haar vergadering van

Gemeenten zijn in het kader van de

2019

13 november

6 december 2018 te besluiten, de

jeugdwet verplicht een actuele, bij de

Raad:

voorliggende verordening jeugd Laarbeek

uitvoering van deze wet aansluitende,

6 december

2019, conform bijgaand conceptbesluit vast

verordening vast te stellen.

te stellen;

Bijgaande verordening zorgt daarvoor.

2. De raad in haar vergadering van 6
december 2018 te laten besluiten de
Verordening Jeugdhulp Peelgemeente
Laarbeek 2015 in te trekken;
3. Het besluit wordt opgenomen in het
gemeenteblad.
1.9

14233

2e tussenrapportage 2018

O

Cie SD, AZ en

1) Ingestemd is met de inhoud van de 2e

Door middel van deze tussenrapportage

RD:

tussenrapportage 2018;

wordt de raad primair geïnformeerd over

13 t/m 15

2) De 2e tussenrapportage 2018 wordt na

de stand van zaken van de benoemde

november

behandeling in de diverse commissies ter

ambities, zoals opgenomen in de

Raad:

vaststelling aangeboden aan de raad.

programmabegroting 2018.

6 december

Daarnaast vindt een actualisatie plaats
van de financiële budgetten welke worden
verwerkt in een begrotingswijziging.

1.10
O

14358

Wijziging bestemming locatie

1. Medewerking verlenen aan een plan voor

Betrokkene exploiteerde een

Heieindseweg ong. Mariahout

wijziging van de bestemming van agrarische

varkenshouderij op die locatie. Deze heeft

bedrijfsdoeleinden naar niet-agrarische

hij beëindigd. Hij wil de agrarische

bedrijfsdoeleinden (opslag/stalling) met een

bestemming behouden i.v.m. de

aanduiding t.b.v. de agrarische

aanwezigheid van een akkerbouwbedrijf

nevenactiviteiten;

maar de aanduiding ‘intensieve

2. Betrokkene te verzoeken op basis van het

veehouderij’ geschrapt zien. Omdat ter

vorenstaande een ruimtelijke onderbouwing

plaatse caravans worden gestald en dit

met landschapsinpassingsplan in te dienen.

als hoofdactiviteit moet worden
aangemerkt, dient de bestemming
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gewijzigd te worden naar niet-agrarische
bedrijfsdoeleinden waarbij de agrarische
activiteiten als nevenactiviteit worden
aangemerkt.
1.11

13915

O

Raadsinformatiebrief: Hoe sterk is
uw netwerk?

RIB

Het college van burgemeester en wethouders

In de programmabegroting 2019 wordt

besluit om in te stemmen met de

aandacht besteed aan eenzaamheid en

raadsinformatiebrief over het project ‘Hoe

het belang van een sociaal netwerk

sterk is uw netwerk?’

hierbij. Omdat het project ‘Hoe sterk is
uw netwerk?’ gericht is op het bouwen
van een goed netwerk en daarmee ook
eenzaamheid tegen kan gaan wordt de
raad geïnformeerd over het project.

1.12
O

14420

Tussenevaluatie AVE - verlengen

1. Kennisgenomen van de tussenevaluatie

Door de toegenomen complexe casuïstiek

pilot

van het werken met het AVE-model;

in de zorg waar de

2. Over een half jaar een eindevaluatie

gemeenteverantwoordelijk voor is

opstellen om de formatiebehoefte nader vast

geworden sinds 2015 is het AVE-model

te stellen;

geïntroduceerd. Met dit model wordt

3. In de afwegingen bij de kadernota 2020

escalatie zoveel mogelijk voorkomen en

de structurele financiële gevolgen van een

beperkt. Centrale schakel in dit model is

eventuele structurele invulling van deze

de procesregisseur. Op basis van de

functie meenemen.

uitgevoerde tussenevaluatie is gebleken

4. Vooruitlopend hierop tot eind 2019 een

dat deze functie zowel intern als extern in

procesregisseur inhuren voor 0,78 fte.

een behoefte voorziet en een duidelijke
meerwaarde heeft. Voorlopig wordt de
pilot verlengd. In 2019 wordt bekeken op
basis van een eindevaluatie of de functie
vast wordt ingevuld en in welke omvang.
De structurele financiële gevolgen hiervan
worden in de overwegingen bij de
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kadernota 2020 meegenomen.
1.13

14513

O

Zienswijze 3e begrotingswijziging

Cie AZ:

Het college van Burgemeester en

De GR Peelgemeenten heeft aan de

2018 en 1e begrotingswijziging

15 november

Wethouders besluit de voorgenomen

gemeente Laarbeek en haar andere leden

Raad:

zienswijze op de derde begrotingswijziging

gevraagd een zienswijze in te dienen op

6 december

en de eerste begrotingswijziging 2019 van de

de derde begrotingswijziging 2018 en de

GR Peelgemeenten ter vaststelling voor te

eerste begrotingswijziging 2019.

2019 Peelgemeenten

leggen aan de Raad.
2.1

6181

O

Verordening alleenrecht collectieve

Cie SD:

1. In te stemmen met de Verordening

Het college wordt gevraagd om in te

ziektekostenverzekering Laarbeek

13 november

alleenrecht collectieve

stemmen met de Verordening vestigen

Raad:

ziektekostenverzekering Laarbeek.

uitsluitend recht Collectieve Aanvullende

6 december

2. Het raadsvoorstel en de bijlagen door te

Verzekering gemeente. Met het

geleiden naar de raad.

raadsvoorstel wordt de raad gevraagd
om de verordening vast te stellen.

2.2

14264

O

2.3
G

14265

Uitspraak rechtbank planschade

1. De uitspraak van de rechtbank over het

De rechtbank heeft de eigenaar van

Brakenstraat

beroep inzake planschade Brakenstraat voor

Brakenstraat inzake planschade voor

kennis aannemen.

een deel in het gelijk gesteld.

2. Een nieuw advies laten maken voor

De gemeente moet de aanvraag voor

eventuele tegemoetkoming in de vergoeding

schadevergoeding opnieuw laten

van planschade.
Bestuurlijke besluitvorming

Auditcommissie:

Kennis nemen van het gunningadvies

beoordelen.
De raad wordt verzocht om een nieuwe

gunning Accountantscontrole 2018

Nog inplannen

Accountantscontrole 2019 en verder en dit

accountant te benoemen voor 2019 en

en verder

Raad:

ter besluitvorming voorleggen aan de

6 december

gemeenteraad

volgende jaren. Het benoemen van de
nieuwe accountant is het gevolg van de
doorlopen aanbestedingsprocedure.
De samenvatting van het proces en het
gunningsadvies zijn op grond van de
Aanbestedingswetgeving geheim.
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2.4

14289

O

Aansprakelijkstelling voor schade

1. Aansprakelijkheid wordt erkend;

De gemeente is aansprakelijk gesteld

aan auto

2. Schadebedrag van € 1.543,92 wordt

voor schade aan een auto als gevolg

vergoed.

van afgebroken boomtak.
Aansprakelijkstelling is beoordeeld en
wordt hiermee afgewikkeld.

2.7

13900

O

Aanwijzen Algemeen Bestuurslid en

•

Het aanwijzen van wethouder M.A.H. van

plaatsvervangend lid in GR Blink

der Zanden-Swinkels als lid in het Algemeen

de deelname in de Gemeenschappelijke

bestuur van de Gemeenschappelijke

Regeling Reiniging Blink te continueren.

Regeling Reiniging Blink.

Daarom moet een nieuw lid en

•

plaatsvervangend lid in het Algemeen

Het aanwijzen van wethouder A.J.L.

Gemeente Laarbeek heeft besloten om

Meulensteen als plaatsvervangend lid in het

bestuur van Blink aangewezen worden.

Algemeen bestuur van de

Geadviseerd wordt om wethouder

Gemeenschappelijke Regeling Reiniging

M.A.H. van der Zanden-Swinkels aan te

Blink.

wijzen als lid in het Algemeen bestuur
en wethouder A.J.L. Meulensteen aan te
wijzen als plaatsvervangend lid.

2.8
O

14711

Principeverzoek wijziging

Aan het verzoek in principe medewerking

Initiatiefnemer wil het te koop staande

bestemming Bakelseweg 4,

verlenen en betrokkene verzoeken nadere

voormalige agrarische bedrijf aan de

Aarle-Rixtel

informatie te overleggen, i.c. een ruimtelijke

Bakelseweg 4 te Aarle-Rixtel kopen en

onderbouwing met

op die locatie gaan wonen. De

landschapsinpassingsplan.

agrarische bestemming dient daarbij
omgezet te worden naar een
woonbestemming. Het bestemmingsplan
Buitengebied kent een
wijzigingsbevoegdheid om hieraan mee
te werken. Aan het verzoek kan in
principe medewerking worden verleend
waarna initiatiefnemer de benodigde
informatie kan aanleveren welke
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noodzakelijk is voor de
bestemmingsplanwijziging.
2.9
O

14705

Afvalstoffenverordening van de

Cie AZ:

Het College besluit in te stemmen met de

De Afvalstoffenverordening 2018 omvat

gemeente Laarbeek 2018

15 november

Afvalstoffenverordening 2018 en deze ter

het afvalbeleid van de gemeente.

bespreking en vaststelling aan te bieden aan

De verordening vervangt de

Raad:

de raadscommissie algemene zaken en de

Afvalstoffenverordening Laarbeek zoals

6 december

gemeenteraad. Bij vaststelling wordt de

vastgesteld op 14 januari 2010, met als

Afvalstoffenverordening zoals vastgesteld op

enige wijziging de bepaling over de

14 januari 2010 ingetrokken.

inzamelfrequentie van huishoudelijk
restafval.

3.4

Ontwikkeldag regio Zuidoost 12 december

Wethouders Meulensteen en Van der Zanden

O

2018 – aanpassing vooraankondiging

gaan.

3.8

Brief voordracht herbenoeming vice-

Voor kennisgeving aannemen

O

voorzitter raad van toezicht SVn

