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Nr.

B&W

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1
1.2

5235

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 3 mei

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

2016.

concept vastgesteld.

Strategische visie en economische agenda

1. Het College van B&W stelt de strategische vi-

In De Peel is het afgelopen half jaar

2016-2020 regio De Peel.

sie voor De Peel, ‘De Peel maakt het in Brainport’

hard gewerkt aan een gezamenlijke

en de Economische Agenda 2016-2020 ‘De Peel

strategische visie en een economische

maakt het in Brainport – Samen werken aan een

agenda. Deze mijlpaal ligt in alle

adaptieve economie in De Peel’ vast.

Peelgemeente voor om vastgesteld te

2. Het College van B&W stelt de raad hiervan in

worden. Vanuit dit fundament worden

kennis door bijgevoegde raadinformatiebrief.

uitvoeringsagenda’s opgesteld of zijn
in het geval van Agro&Food al
opgesteld. Om vervolgens uitvoering
te geven aan deze ambitie gaan
partijen in De Peel op strategisch en
operationeel niveau intensief
samenwerken en afstemmen.

1.3

5250

Raadsinformatiebrief beantwoording vragen ex.

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande

Door de fractie van PNL zijn bij

artikel 37 RvO fractie PNL over woonvisie en

raadsinformatiebrief met een aangepaste formu-

schrijven van 11 april 2016 een

prestatieafspraken

lering conform de gemaakte opmerkingen.

aantal vragen gesteld ex. artikel 37
Reglement van Orde over de
afspraken met woningcorporatie
WoCOm en de gemeentelijke
woonvisie. In bijgaande
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raadsinformatiebrief wordt nader
ingegaan op die vragen en de
beantwoording daarvan.
1.6

5249

Bouwclaim Ballast Nedam in het woningbouw-

Ingestemd wordt met de overeenkomsten tussen

Met Ballast Nedam Bouw &

plan De Beekse Akkers.

respectievelijk Ballast Nedam Bouw & Ontwik-

Ontwikkeling B.V. en Van Wanrooij

keling B.V./gemeente Laarbeek en Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V./gemeente Laarbeek.

Projectontwikkeling B.V. is in de
afgelopen periode gesproken over de
beëindiging van de
samenwerkingsovereenkomst uit
2007 en de overname van de
bouwclaim door Van Wanrooij
Projectontwikkeling B.V.

1.7

5256

Jaarstukken 2015 en Kadernota 2017 Peel 6.1.

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2015

De gemeenteraad moet de

voor kennisgeving aan te nemen en over de Ka-

gelegenheid krijgen om een

dernota 2017 van Peel 6.1 geen zienswijze in te

zienswijze te geven omtrent de

dienen.

Kadernota 2017 van
gemeenschappelijke regeling Peel 6.1

1.8

5219

Zienswijze ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).

1. Kennis is genomen van de ontwerpbegroting
2017;
2. De ontwerpbegroting wordt voorgelegd aan
de raad

In de vergadering van 28 april 2016
heeft het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een
besluit genomen met betrekking tot
de ontwerpbegroting 2017. De bepalingen in de Gemeenschappelijke ReglingVeiligheidsregio BrabantZuidoost en de Wet gemeenschappelijke regelingenschrijven voor dat de
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ontwerpbegroting voordat deze wordt
aangeboden aan het Algemeen Bestuur, wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten,
die daarop hun zienswijze kenbaar
kunnen maken.Op basis van de ontwerpbegroting van wordt Laarbeek
geconfronteerd met een structurele
extra bijdrage van € 6.467,- per jaar.
Dit bedrag dient meegenomen te
worden bij de behandeling van de kadernota en komt bovenop het nadeel
dat is ontstaan als gevolg van de herijking van het gemeentefonds.
2.

Niet-bespreekstukken

2.2

5246

Ruimtelijke onderbouwing m.b.t. vergroten

1. In te stemmen met de aangeleverde ruimtelij-

Betrokkene wil zijn rundveebedrijf

agrarisch bouwblok Beukendreef 1 te Maria-

ke onderbouwing;

uitbreiden. Daarvoor dient het

hout.

2. Met verzoeker een anterieure-, planschade-

agrarisch bouwblok te worden

en LIR-overeenkomst te sluiten;

vergroot. Eerder heeft de AAB

3. Na ondertekening van de overeenkomsten de

aangegeven dat de uitbreiding

bestemmingsplanherziening voor te bereiden en

noodzakelijk is. In de toelichting is

op te starten.

het plan nader onderbouwd. Met
betrokkene kunnen thans de nodige
overeenkomsten worden gesloten
waarna de
bestemmingsplanherziening kan
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worden opgepakt.
2.3

5214

Inkoopstrategie 'Installatiewerkzaamheden

1. Er wordt ingestemd met de inkoopstrategie

In verband met de aanbesteding van

openbare verlichting'.

ten behoeve van de aanbesteding van de instal-

de installatiewerkzaamheden openba-

latiewerkzaamheden openbare verlichting.

re verlichting wordt de bijbehorende

2. Er wordt ingestemd met het verlengen van de

inkoopstrategie voorgelegd aan uw

huidige overeenkomst tot 30 september 2016.

College. Deze leidt tot een meervoudig onderhandse aanbesteding. Gelijktijdig wordt voorgesteld de huidige
overeenkomst te verlengen tot de ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst.

2.5

5238

Het voornemen tot het instellen van een stop-

Ingestemd wordt met het voornemen tot het in-

De kosten voor het plaatsen van de

verbod aan een zijde van de weg in een deel

stellen van een stopverbod aan een zijde van de

borden met onderborden zijn ge-

van de Schoolstraat te Aarle-Rixtel.

weg in een deel van de Schoolstraat te Aarle-

raamd op € 400,00 exclusief BTW en

Rixtel.

kunnen ten laste worden gebracht
van de begrotingspost 62112060 (onderhoud en vernieuwen verkeersborden).
Na besluitvorming door uw college
wordt het voornemen bekend gemaakt in de MooiLaarbeek Krant en
op de website.

2.6

5253

Ondertekening intentieverklaring ‘Werken aan

1. Er wordt ingestemd met de inhoud en strek-

Door de toenemende vergrijzing en

dementievriendelijke gemeenschap in Laar-

king van de intentieverklaring ‘Werken aan een

de transities in de zorg is de behoefte

beek’.

dementievriendelijke gemeenschap in Laarbeek’

aan gemeentelijk beleid op het terrein

2. Wethouder Briels wordt namens de gemeente

van dementie groter geworden. In
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Laarbeek gemandateerd om de intentieverklaring

januari 2015 is op initiatief van een

te ondertekenen.

groep actieve vrijwilligers een eerste
bijeenkomst georganiseerd onder de
vlag van ‘Dementievriendelijk
Laarbeek’.
Uit deze bijeenkomst zijn drie
speerpunten voortgekomen waar
inmiddels onder regie van een
stuurgroep drie werkgroepen aan
gekoppeld zijn:
1.

Bewustwording,

informatievoorziening en
taboedoorbreking. Deze groep is
bezig met een toneelstuk dat bij
verenigingen, scholen en bedrijven
gespeeld gaat worden om de
acceptatie van dementerende in de
samenleving te vergroten.
2.

Ketenzorg. Deze werkgroep wil de

formele en informele zorgpartners op
het gebied van Dementie in kaart
brengen en de onderlinge samenhang
vergroten.
3.

Meldpunt. De groep is bezig om

de meldpunten te koppelen aan de
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wijkteams. Daarnaast zijn goed
opgeleide vrijwilligers nodig die het
meldpunt buiten kantoortijd
bemensen.
Inmiddels wordt in Laarbeek dus ruim
anderhalf jaar getrokken aan een
dementievriendelijk Laarbeek en is er
een actief netwerk ontstaan. De tijd
lijkt rijp voor een volgende stap: het
tekenen van de intentieverklaring
‘Werken aan een dementievriendelijke
gemeenschap in Laarbeek’. Daarmee
committeert de gemeente zich ook
formeel aan de beweging.
3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging voor examendag "Muziekexamens Laarbeek"

Wethouder Meulensteen gaat.

op 14 mei 2016.
3.2

Uitnodiging St. Margarethagilde voor jaarlijkse gildedag

Wethouder Van Zeeland gaat.

op 4 juni 2016 en receptie voor jubilarissen.
3.3

Uitnodiging voor de opening van het Brabants Dialecten-

Wethouders Buter, Briels en Van Zeeland gaan.

festival in Lieshout op 12 juni 2016.
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