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BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 27 november 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 20

met het concept vastgesteld.

Toelichting op het besluit

november 2018
1.2

12459

Subsidieverzoek O&U

O

Besloten is:

Het jeugdorkest van Harmonie O&U viert

1. een subsidie ter hoogte van € 500,-

haar 50 jarig jubileum met vele

beschikbaar te stellen aan Harmonie O&U

activiteiten over het jaar 2019 verspreid.

voor de extra activiteiten rondom het 50

Het college draagt dit een warm hart toe

jarig bestaan van hun jeugdorkest;

en stelt daarom een bedrag van € 500,-

2. het subsidiebedrag direct vast te stellen,

subsidie beschikbaar. Het verzoek past in

waarbij geen verantwoording over de

de doelstellingen van het

uitgaven hoeft te worden afgelegd door de

subsidieprogramma.

aanvrager;
3. in te stemmen met de bijgesloten
beschikking.
1.3
O

14880

Raadsinformatiebrief Paragraaf
Informatiebeveiliging 2017

RIB

De raadsinformatiebrief en de bijbehorende

Het college van burgemeester en

paragraaf informatieveiligheid wordt ter

wethouders dient zich te verantwoorden

informatie aan de gemeenteraad
aangeboden.

aan de gemeenteraad over de stand van
zaken met betrekking tot
informatieveiligheid. Dit gebeurt via een
paragraaf informatieveiligheid in de
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jaarrekening. Abusievelijk is deze niet in
het jaarverslag over 2017 opgenomen.
Daarom wordt deze paragraaf separaat
aan de gemeenteraad aangeboden.
1.5

15286

O

Bijtincident (hond) aan de

Aan betrokkenen kenbaar maken, dat uw

Het college is voornemens is om een

Valkendijk te Aarle Rixtel

college voornemens is om een aanlijn- en

aanlijn- en muilkorfgebod op te leggen

muilkorfgebod op te leggen voor de American
Staffordshire Terrier, verblijvende te Aarle
Rixtel. Betrokkenen in de gelegenheid stellen
hun zienswijze ten aanzien van dit
voornemen te uiten.

1.6

15600

O

voor de American Staffordshire Terrier,
verblijvende te Aarle Rixtel. Betrokkenen
worden in de gelegenheid gesteld hun
zienswijze ten aanzien van dit voornemen
te uiten.

Wijziging

Ingestemd is met de gewijzigde

Vanwege de huidige beperkte uitnutting in

Financieringsovereenkomst BNG

Financieringsovereenkomst met de BNG per

de praktijk van de kredietlimieten door de

1-1-2019

gemeenten bij de BNG wordt een
gewijzigde financieringsovereenkomst
voorgelegd.
Nu wordt voorgesteld de kredietlimiet te
verlagen van € 5 miljoen naar € 3 miljoen
in combinatie met rentewijziging en
provisie. Hierdoor ontstaat minder
onbenutte kredietruimte bij de BNG
waardoor zij minder onnodige liquide
middelen daarvoor hoeft aan te houden.
Per saldo is het uiteindelijke financieel
effect hiervan voor de gemeente Laarbeek
marginaal.

2.1
O

15409

Aanwijzing Regeling bijzondere

De aanwijzingen Regeling bijzondere horeca-

Het college gaat akkoord met de

horeca-openingstijden en

openingstijden en collectieve festiviteiten

aanwijzing van enkele bijzondere dagen

collectieve festiviteiten 2019

2019 wordt conform advies vastgesteld.

waarop afgeweken mag worden van de
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geldende sluitingstijden voor de horeca
en legt dit vast in een Regeling voor
bijzondere horeca-openingstijden en
aanwijzing collectieve feestdagen
Laarbeek 2018
2.2
O

15514

Verzoek tot het aanbrengen van

Ingestemd wordt met de bijgevoegde

De afgelopen jaren is regelmatig

rubberen verkeersdrempels in de

conceptbrief waarin het verzoek wordt

geklaagd over te hard rijdend snelverkeer

Dorpsstraat in Aarle-Rixtel.

afgewezen.

in de Dorpsstraat en Lieshoutseweg te
Aarle-Rixtel, met name buiten de spits.
Dit voorjaar heeft het Dorpsplatform al
een 30 km/uur-actie gehouden. Nu is er
een verzoek ingediend voor het
aanbrengen van rubberen
verkeersdrempels in de Dorpsstraat. Het
voorstel is om dit verzoek af te wijzen.

3.1

Uitnodiging Schoolhandbaltoernooi

O

woensdag 2 januari 2019, sporthal D’n

Wethouder Slaets gaat (3 maal).

Ekker in Beek en Donk
3.2

Vooraankondiging Stakeholdersconferentie

O

22 januari 2019/Peel Duurzaam Gezond

Wethouder Slaets en Buter gaan.

van 12.30 tot 18.00 uur
3.3

Uitnodiging CV De Heikneuters,

O

prinsenreceptie op 1 december 2018 van

Voor kennisgeving aannemen

19.00 tot 21.30 uur, Café Zaal de Pelgrim
3.6

Uitnodiging Gemengd koor Kerstconcert

O

zaterdag 15 december 2018 om 19.30 uur,
ontmoetingscentrum Otterweg

Wethouder Slaets gaat.

