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Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nr.

B&W

1.1

Onderwerp

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 12

De besluitenlijst wordt in gewijzigd vastgesteld.

Toelichting op besluit

juli 2016.
1.3

5369

Bestuursovereenkomst benuttingsmaatregelen

Ingestemd wordt met ondertekening van het bij-

Rijkswaterstaat en de gemeente

Zuid-Willemsvaart (wijziging addendum).

gevoegde addendum door wethouder F.P.A.C.

Veghel zijn onlangs overeengekomen

van Zeeland.

dat de maatregelen in het kader van
het uitdiepen van de haven in Veghel
worden uitgevoerd door de gemeente
Veghel en niet door Rijkswaterstaat,
zoals was opgenomen in het
bestuursakkoord. Voor de andere
ondertekenaars van het
bestuursakkoord maakt dit in praktijk
helemaal niets uit, maar omdat het
wel afwijkt van hetgeen is vastgelegd
wordt aan alle ondertekenaars
gevraagd bijgevoegd addendum te
ondertekenen.

1.4

5296

Subsidieverzoek Openluchttheater voor licht-

Aan de Stichting Openlucht Theater een subsidie

Het Openluchttheater in Mariahout

en geluidsapparatuur.

verstrekken van € 10.000,- voor de aanschaf van

vraagt aan Rabobank en gemeente

licht- en geluidsapparatuur. De subsidie komt

een ruimhartige donatie zodat het

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

beschikbaar als de ontbrekende gelden (65.867

theater nieuw licht- en geluidappara-

euro) zijn toegezegd. De dekking komt uit de be-

tuur kan aanschaffen en de openbare

stemmingsreserve Dorpsontwikkelingsplannen.

verlichting kan aanpassen. Hiermee is
een investering ter grootte van €
62.700 (excl. btw) gemoeid. Rabobank en gemeente willen beide een
subsidie verstrekken.

1.5

5353

Raadsinformatiebrief Gevolgen uitspraak Cen-

Besluiten kennis te nemen van de consequenties

Besloten is kennis te nemen van de

trale Raad van Beroep Huishoudelijke Onder-

en het verder proces ten aanzien van de uit-

consequenties en het verder proces

steuning.

spraak van de Centrale Raad van Beroep inzake

ten aanzien van de uitspraak van de

Huishoudelijke Ondersteuning en in te stemmen

Centrale Raad van Beroep inzake

met bijgevoegde raadsinformatiebrief om ook de

Huishoudelijke Ondersteuning en de

raad hierover te informeren.

raad evenevens middels een
raadsinformatiebrief hierover te
informeren.

2.2

5344

Vooraankondiging dwangsom Achterbosch 12

Besloten wordt een vooraankondiging last onder

Op het perceel Achterbosch 12 in

Lieshout.

dwangsom op te leggen voor het bouwen in af-

Lieshout is een bouwwerk gebouwd in

wijking van de verleende omgevingsvergunning

afwijking van de verleende

op het perceel Achterbosch 12 in Lieshout.

omgevingsvergunning. Onderzocht is
of het thans gebouwde gelegaliseerd
kan worden. Het bouwwerk is echter
in strijd met de redelijke eisen van
welstand, waardoor het bouwwerk
moet worden aangepast volgens de
verleende vergunning.

2.3

5359

Plan van aanpak ihkv het dienstverleningscon-

Kennis is genomen van het Plan van Aanpak om

We komen tot een actueel (digitaal)

2/5

Nr.

Onderwerp

cept.

Beslissing

te komen tot een dienstverleningsconcept

Toelichting op besluit

dienstverleningsconcept voor de
gemeente Laarbeek en Gemert-Bakel
samen, met daaraan gekoppeld een
uitvoeringsplan.
Dit dienstverleningsconcept is voor
Gemert-Bakel een
vernieuwing/actualisering van het
bestaande. Voor Laarbeek geldt dat er
een dienstsverleningsconcept komt.
We zullen kijken naar de
overeenkomsten die er zijn voor beide
gemeenten. Het uiteindelijke
(digitale) dienstverleningsconcept
gaat uit van deels bestaande
uitgangspunten en beleid en deels
nieuwe onderwerpen die nu actueel
zijn. Het zal zich met name richten op
de uitvoering van een aantal te
benoemen projecten. We zullen
inspelen op nieuwe ontwikkelingen en
daar uitvoering aan geven.

2.4

5367

Vergoeding planschade plan Fontein.

Overeenkomstig het advies van de SAOZ wordt

Er is geen derde belanghebbende; de

aan de eigenaar van het perceel Nieuwstraat 39

lasten zijn voor rekening van de

in Lieshout een vergoeding voor planschade (be-

gemeente Laarbeek. De kosten van

stemmingsplan “De Fontein”) toegekend van

de SAOZ en de kosten van de

€2500,-. Dit bedrag wordt vermeerderd met de

planschadevergoeding (€2500,- )

wettelijke rente vanaf 24 november 2015 tot de

worden geboekt op de post ‘Algemeen

3/5

Nr.

Onderwerp

Beslissing

dag van uitbetaling.

Toelichting op besluit

ruimtelijke ordening (planschade)’.
De verzoeker om planschade kan
gedurende zes weken een
bezwaarschrift indienen.

2.5

5368

Vergoeding planschade bestemmingsplan Fon-

Overeenkomstig het advies van de SAOZ wordt

Er is geen derde belanghebbende; de

tein.

aan de eigenaar van het perceel Nieuwstraat 29

lasten zijn voor rekening van de

in Lieshout een vergoeding voor planschade (be-

gemeente Laarbeek. De kosten van

stemmingsplan “De Fontein”) toegekend van

de SAOZ en de kosten van de

€2250,-. Dit bedrag wordt vermeerderd met de

planschadevergoeding (€2250,- )

wettelijke rente vanaf 26 november 2015 tot de

worden geboekt op de post ‘Algemeen

dag van uitbetaling.

ruimtelijke ordening (planschade)’.
De verzoeker om planschade kan
gedurende zes weken een
bezwaarschrift indienen.

2.6

5363

Bewerkersovereenkomst Werkbedrijf Atlant De

Besloten is in te stemmen met bijgaande con-

De uitvoering van de Participatiewet

Peel - deelnemende gemeenten.

cept-bewerkersovereenkomst en deze onderte-

en aanverwante wet- en regelgeving

kend aan het Werkbedrijf Atlant De Peel te ver-

is per 1 januari 2016 door de colleges

sturen.

van de deelnemende gemeenten
opgedragen aan het openbaar
lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel.
Bij de uitvoering van deze publieke
taken worden persoonsgegevens
verwerkt. Op de verwerking van deze
persoonsgegevens is de Wet
bescherming persoonsgegevens
(Wbp) van toepassing.
Aangezien het werkbedrijf de publieke
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

taken onder verantwoordelijkheid van
de colleges uit-voert, is het
werkbedrijf de ‘de Bewerker’. De Wbp
bepaalt dat de uitvoering van
verwerkingen door een ‘Bewerker’
wordt geregeld in een overeenkomst.
3.1

Uitnodiging voor congres "het belang van lokale om-

Vka

roep voor de democratie" op 1 september 2016 in Hilversum.
3.2

Uitnodiging voor afstemmingsbijeenkomst voor ge-

Terugkoppeling verwoord bij rondvraag.

meenten en provincie over veehouderij en gezondheid
op 11 juli 2016 in het provinciehuis.
3.3
3.4
3.6

Uitnodiging Wielerdag Nederlandse Gemeenten 2016

Burgemeester Van der Meijden gaat er mogelijk

op zaterdag 3 september 2016 in Assen.

naartoe.

Uitnodiging om deel te nemen aan de Week van res-

College wil scholen uitnodigen om gastles vorm te

pect van 7 t/m 13 november 2016.

geven die verzorgd wordt door collegeleden.

Brief van Vereniging Zeeuwse Gemeenten inzake mo-

Brief graag verspreiden onder collegeleden

tie ALV VNG volledige doorvoering in het gemeentefonds subcluster VHROSV.
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