Zaaknummer:

Z - 16029299

Documentnummer:

INT - 1618439

BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 11 oktober 2016
Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen (m.u.v. agendapunt 1.6) en Van Zeeland

Nr.

B&W Onderwerp

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 4
oktober 2016.

1.2

5501

Principeverzoek vergroting agrarisch bouwvlak

Betrokkene mededelen dat aan de vergroting

Betrokkene wil zijn bedrijf uitbreiden

Donkersvoortsestraat 10 te beek en Donk.

van het bouwblok in principe medewerking

met een bedrijfsruimte. Daarvoor

wordt verleend en dat nadere stukken moeten

dient het agrarisch bouwblok te

worden overgelegd.

worden vergroot. De
Adviescommissie Agrarische
Bouwaanvragen (AAB) heeft
aangegeven dat een en ander
noodzakelijk is. In principe kan dus
medewerking worden verleend. Uit
nog nader aan te dragen stukken
(ruimtelijke onderbouwing,
landschapsinpassingsplan) kan bij
instemming definitieve medewerking
worden toegezegd. Alsdan kan een
wijzigingsplan in procedure worden
gebracht.

1.3

5432

Voorstel vervolgproces buitensportverenigin-

Er wordt ingestemd met:

Dit advies bestaat uit een

gen

1.

samenvatting van de resultaten van

Het instellen van een interne werkgroep

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Opmerking

2.

met de opdracht te onderzoeken of en zo ja

twee werkgroepen die voor de

op welke wijze Transparant en Uniform On-

zomervakantie in totaal 5 keer bij

derhoud (beheerplan uit Bergeijk) van bete-

elkaar zijn gekomen. Afsluitend een

kenis kan zijn in Laarbeek (afhankelijk van

procesvoorstel voor de voortgang

de uitkomst hiervan wordt TUO geïnte-

van het veranderproces met de 5

greerd in de volgende opdracht(en).

buitensportverenigingen.

Het instellen van een (intern en extern samengestelde) werkgroep met de opdracht

Het geraamde budget van inhuur

om (voor de buitensportverenigingen) te

expertise bedraagt € 15.000,-. De

komen met een samenhangend voorstel

dekking hiervan vindt plaats door

voor de oplossing van:

een onttrekking uit de





Het capaciteitsvraagstuk van de

bestemmingsreserve

velden en de kleedlokalen en de

'dorpsontwikkelingsplannen'. (huidig

betalingen die hieromtrent

saldo € 44.921,-). Een en ander te

plaatsvinden.

verwerken in de eerstvolgende

De onevenredige verdeling van de

tussenrapportage.

huur van de kleedlokalen.


Onderhoud/vervanging van de



De wijze waarop onderhoud (en

ballenvangers.
vervanging) groen meegenomen
kan worden in de jaarlijkse onderhoudsafspraken.


Het aanpassen van de harmonisatieafspraken.

3.

Instellen van een (intern en extern samengestelde) werkgroep met de opdracht:
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Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Opmerking



(Mede) uitvoering te geven aan
de energiescan bij de overige
verenigingen.



De uitslag van de scans te vertalen in een afzonderlijk, en waar
mogelijk gezamenlijk plan van
aanpak.



In beeld te brengen wat voor elke
vereniging de volgende stap is en
wat eventuele gezamenlijke stappen zijn in het duurzaamheidsproces en welke vragen aan de
gemeente daar uit voort komen?

4.

Instellen van een (intern en extern samengestelde) werkgroep met de opdracht om
met alle sportverenigingen een proces op
gang te brengen dat leidt tot versteviging
van hun maatschappelijke positie.

5.

Instellen van een regiegroep die de voortgang in de werkgroepen volgt en bijstuurt
waar nodig. Voorgestelde samenstelling: 2
bestuurders (mw. Buter en dhr. Briels),
twee leden van het managementteam ( mw.
van Veijfeijken en dhr. Schouw) en de voorzitters van de werkgroepen.

6.

Leveren van een externe projectleider (voor
de onder 2 en 3 genoemde werkgroepen)
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Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Opmerking

en inhoudelijke en procedurele expertise
(intern en of extern) voor de ondersteuning
van de werkgroepen en hier een budget van
€ 15.000,- voor te reserveren.
1.6

5505

Ontwerp-gebiedsvisie Blauwe Poort Laarbeek

Ingestemd is met de visie (bijlage 1)en met het

Aan de noordoostzijde van de kern

projectplan (bijlage 2)

Beek en Donk zijn Waterschap Aa en
Maas en de gemeente Laarbeek
bezig met een innovatief
waterproject, dat ter plekke moet
leiden tot voldoende water, goede
waterkwaliteit, versterking van de
agrarische economie, recreatieve
mogelijkheden en beleving van
‘Waterpoort van de Peel’. In
samenwerking met gebruikers is een
visie opgesteld voor het gehele
gebied. Ten behoeve van
waterberging is een projectplan
opgesteld.

1.7

5519

Vaststellen van de Programmabegroting 2017
en bijlagen

Raad/Com

1. De Programmabegroting 2017 is aangepast

Programmabegroting 2017 is de

vastgesteld door het college en wordt met

derde begroting in deze

bijgevoegde aangepaste aanbiedingsbrief,

raadsperiode. De opzet van deze

persbericht en raadsvoorstel aangeboden

programmabegroting is niet

aan de gemeenteraad ter vaststelling.

gewijzigd ten opzichte van de vorige

2. Er wordt ingestemd met een persgesprek

edities. De programma's zijn

over de begroting met het voltallige college

opgebouwd uit de ambities zoals die

en een eigen uitgebreide publicatie in de

opgenomen zijn in het
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Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Opmerking

MooiLaarbeek-krant.

raadsprogramma 2015 - 2018. De
ambities zijn voor begrotingsjaar
2017 uitgewerkt in te realiseren
doelen. Deze doelen zijn afgeleid uit
de eerder vastgestelde Kadernota
2017.
Het dekkingsplan zoals dat in deze
begroting is opgenomen bestaat uit
naast belastingmaatregelen,
bezuinigingstaakstellingen en
overige maatregelen vooral uit
voorstellen voor concretisering van
de Ontwikkelagenda en overige
voorstellen, die belangrijk zijn voor
een toekomstbestendig en duurzaam
Laarbeek. Na vaststelling van de
Programmabegroting 2017 (inclusief
dekkingsplan) door de raad is sprake
van een negatief begrotingssaldo
2017 van € 725.000,-. Uit het
meerjarenperspectief blijkt dat dit
negatieve saldo in de komende jaren
verbetert tot een positief
begrotingssaldo in 2020 van €
405.000,-.
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Nr.

Onderwerp

2.

Niet-bespreekstukken

2.1

5496

Com/
raad

Beslissing

Opmerking

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied,

Raad/com

De gemeenteraad wordt – door tussenkomst

Het bestemmingsplan heeft als

herziening Beukendreef 1, Mariahout.

RD

van de commissie Ruimtelijk Domein- voorge-

ontwerp gedurende zes weken ter

steld om het bestemmingsplan vast te stellen

inzage gelegen. Er zijn geen

conform bijgevoegd conceptraadsvoorstel en –

zienswijzen ingekomen. Het plan

besluit.

kan thans worden vastgesteld door
de gemeenteraad. Na vaststelling
wordt het wederom zes weken ter
inzage gelegd waarbij er de
mogelijkheid is om beroep in te
stellen bij de Raad van State.

2.3

5512

Dienstverleningsovereenkomst archief

Besloten is in te stemmen met bijgaande

Het personeel van de afdeling Werk

dienstverleningsovereenkomst archief en deze

en Inkomen van de gemeente

ondertekend te retourneren aan het Werkbe-

Helmond is met ingang van 1

drijf.

oktober 2016 bij het Werkbedrijf
Atlant De Peel (vanaf 1 oktober
2016 en hierna te noemen Senzer)
aangesteld en het archiefbeheer
vindt vanaf dat moment volledig
onder de verantwoordelijkheid van
het werkbedrijf plaats. Als sluitstuk
van deze verantwoordelijkheid dient
het werkbedrijf met de deelnemende
gemeenten een zogenaamde
dienstverleningsovereenkomst
archief te sluiten.
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Nr.

Onderwerp

2.4

5470

Com/
raad

Subsidieverzoek Kwizut 2017

Beslissing

Opmerking

1.

het huurbedrag ten behoeve van de feest-

Kwizut houdt haar jaarlijkse

avond van Kwizut, tot een bedrag van ad €

feestavond in d'n Ekker, de zaalhuur

500,- te subsidiëren;

wordt tot een bedrag van € 500,-

2. het subsidiebedrag direct vast te stellen

kwijtgescholden.

waarbij geen verantwoording over de uitga-

3.

ven behoeft te worden afgelegd door de

Tegen dit besluit staat een

verzoeker;

mogelijkheid van bezwaar open.

nader te bepalen wie er namens het college
op de uitreikingsavond op 14 januari

De € 500,- ten laste brengen van de

2017 vanaf 20.00 uur aanwezig zal zijn;

post "ondersteuning lokale

4. in te stemmen met de bijgesloten antwoord-

evenementen”.

brief.
3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.3

Prijsuitreiking muziekfestival Lieshout 5 en 6 november

Wethouder Buter kan op 5 november, wethouder

2016

Van Zeeland en burgemeester Van der Meijden
zouden op 6 november kunnen.

3.4

Uitnodiging forumavond Commanderij College op 19 ok-

Wethouder Meulensteen gaat, maar kan niet in het

tober 2016

forum deelnemen. Gekeken wordt naar ambtelijke
vertegenwoordiging

3.5

Uitnodiging vogeltentoonstelling Beek en Donk 11-13 no-

Wethouders Van Zeeland en Briels gaan.

vember 2016
3.6

Vendelgroet Gilde St. Leonardus 6 november 2016

Wethouder Van Zeeland en burgemeester Van der
Meijden gaan.

3.7

Vergadering DB Peelnetwerk op 5 oktober 2016

Wethouder Van Zeeland is hierbij aanwezig
geweest. Volgende week graag bij rondvraag
op de agenda zetten.
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Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Opmerking
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