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B&W

1.1
1.4

5448

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 6

De besluitenlijst wordt overeenkomstig concept

september 2016.

vastgesteld.

Toelichting op besluit

Vaststelling bestemmingsplan Groenstroken 2,

RD/

De gemeenteraad wordt –door tussenkomst van

Het bestemmingsplan heeft als

Laarbeek.

Raad

de commissie Ruimtelijk Domein- voorgesteld

ontwerp gedurende zes weken ter

om het bestemmingsplan vast te stellen conform

inzage gelegen. Er zijn geen

bijgevoegd conceptraadsvoorstel en –besluit.

zienswijzen ingekomen. Het plan kan
thans worden vastgesteld. Na
vaststelling wordt het wederom zes
weken ter inzage gelegd.

1.5

5451

Concept Woonvisie 2017 - 2021 'Wonen in

RD/

Besloten wordt de concept woonvisie (analyse)

De huidige woonvisie 2011-2016

Laarbeek'.

Raad

gedurende de periode 14 september tot 17 okto-

loopt eind dit jaar af. Om onder

ber ter inzage te leggen waarbij eenieder

andere nieuwe prestatieafspraken te

zijn/haar zienswijze kan indienen.

kunnen maken met de
woningcorporatie is het noodzakelijk
te beschikken over een actuele
woonvisie. Daarnaast is het van
belang dat we als gemeente
aangegeven waar en op welke wijze
wij de komende 5 jaren invulling
willen geven aan onze
volkshuisvestelijke taak.

Nr.

Onderwerp

1.6

5447

Com/
raad

Beslissing

Toelichting op besluit

Tijdelijke medewerking stalling auto's Auto

De procedure in gang zetten voor het verlenen

Auto Corsten is i.h.k.v. handhaving

Corsten te Mariahout.

van een tijdelijke omgevingsvergunning voor 10

aangeschreven voor illegale stalling

jaar op grond van de kruimelgevallenregeling

van auto's op diverse locaties in

voor het tijdelijk stallen van auto’s op het perceel

Mariahout. Betrokkene vraagt voor de

van Martens aan het Ginderdoor 55 te Mariahout.

locatie langs de school tijdelijk
medewerking te verlenen. Daarnaast
vraagt men tijdelijk medewerking te
verlenen voor stalling op de locatie bij
Martens aan het Ginderdoor 55. Een
en ander is mogelijk door het
verlenen van een tijdelijke
omgevingsvergunning middels
toepassing van de
kruimelgevallenregeling. Eerder is
medewerking toegezegd voor stalling
op de locatie Martens. Auto Corsten is
gevraagd het verzoek nader te
motiveren en met een inpassingplan
te komen.

1.7

5456

B&W-voorstel Gemeenschappelijke regeling

AZ/

Peelgemeenten.

Raad

1.

2.

De gemeenschappelijke regeling Peelge-

Het creëren van een juridische entiteit

meenten wordt als voorgenomen besluit

ten behoeve van de samenwerking

vastgesteld.

tussen de Peelgemeenten Asten,

De gemeenteraad wordt verzocht toestem-

Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en

ming te verlenen voor het treffen van de ge-

Someren om per 1-1-2017 de

meenschappelijke regeling Peelgemeenten.

dienstverlening voor Wmo, Jeugd en
BMS gezamenlijk uit te voeren.

1.8

5418

Interbestuurlijk toezicht huisvesting vergun-

RIB

1.

Kennis nemen van het feit dat Laarbeek

Laarbeek is als gevolg van een
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Toelichting op besluit

ninghouders.

2.

door Gedeputeerde Staten van Noord-

achterstand met betrekking tot de

Brabant onder actief toezicht is gesteld voor

huisvesting van vergunninghouders

wat betreft de huisvesting van vergunning-

onder actief toezicht geplaatst van de

houders.

provincie. Voor 5 oktober aanstaande

Het insturen van een SMART plan van aan-

dient een plan van aanpak te worden

pak met betrekking tot de inloop van de ach-

ingestuurd op grond waarvan de

terstand aan Gedeputeerde Staten van

achterstand kan worden ingelopen.

Noord-Brabant van aanpak voor 5 oktober
2016.
3.

De raad informeren over de ondertoezichtstelling aan de hand van de bijgevoegde RIB.

2.1

5452

B&W-voorstel Beleidsnotitie Kaders P&Cdocumenten Gemeenschappelijke Regelingen.

RIB

1. De beleidsnotitie wordt voor kennisgeving

De Kring van gemeentesecretariseen

aangenomen.

heeft het initiatief genomen met

2. De gemeenteraad wordt door middel van een

elkaar kaders af te spreken en

raadsinformatiebrief meegenomen in het proces

daardoor eenduidiger regie te voeren

van harmonisatie van de kaders.

op de vier gemeen schappelijke
regelingen. Dit heeft geleid tot een
eerste uitwerking in een beleidsnotitie
Kaders P&C-documenten
Gemeenschappelijke Regelingen.

2.2

5415

Beslissing op bezwaar betreffende het perceel

1. In overeenstemming met het advies van de

In overeenstemming met het advies

Ribbiusstraat 37 te Lieshout.

commissie bezwaarschriften wordt het be-

van de commissie bezwaarschriften

zwaarschrift gegrond verklaard en het primaire

wordt het bezwaarschrift tegen het

besluit wordt herroepen;

opleggen van een last onder

2. Aan bezwaarmakers wordt een tegemoetko-

dwangsom betreffende het perceel
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Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Toelichting op besluit

ming in de proceskosten toegekend van € 992,00

Ribbiusstraat 37 te Lieshout gegrond

op basis van het Besluit proceskosten bestuurs-

verklaard.

recht.
2.3

5450

Huisadvocaat.

1. Instemmen met de bijgevoegde inkoop stra-

Het bestaande contract met

tegie.

advocatenkantoor Hekkelman is op 31

2. Over gaan tot 1 op 1 gunnen aan Hekkelman.

augustus 2016 afgelopen. Gezien de

3. Aangaan van de bijgevoegde overeenkomst

prettige samenwerking en de goede

met Hekkelman.

kwaliteit van de adviezen is
voorgesteld een nieuw contract 1 op 1
te gunnen aan Hekkelman.

2.4

5449

Aanwijzingsbesluit alleenrecht schoonmaak-

IBN Facilitair voor de periode van 1 oktober 2016

De overeenkomst met het huidige

werkzaamheden.

tot en met 30 september 2018 aan te wijzen als

schoonmaakbedrijf loopt per 1 juli

de uitvoerende sociale werkvoorziening als be-

2016 af. Vandaar dat een nieuwe

doeld in artikel 4 van de “Verordening

aanbestedingsprocedure is gestart ten

alleenrecht schoonmaak gemeentelijke gebou-

behoeve van de schoonmaak van de

wen Laarbeek”.

gemeentelijke gebouwen. Omdat
schoonmaakwerkzaamheden zich uitstekend laten lenen voor het inzetten
van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, is onderzocht op welke
wijze dit het beste gerealiseerd kan
worden. Alle voor- en nadelen afwegende, is bij eerder besluit besloten
om alleenrecht te vestigen aan een
SW-bedrijf en de opdracht de gunnen
aan een SW-bedrijf, in deze IBN Facilitair. Om dit mogelijk te maken heeft
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Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Toelichting op besluit

de gemeenteraad op 2 juni 2016 de
Verordening schoonmaak gemeentelijke gebouwen Laarbeek vastgesteld.
Het is nu aan het college om een
aanwijzingsbesluit in deze te nemen.
Gevraagd wordt aan het college om
IBN Facilitair aan te wijzen als uitvoerende partij voor de schoonmaakwerkzaamheden van de gemeentelijke gebouwen, naar aanleiding van het
gevestigde Alleenrecht.
2.5

5414

Memo 'Evaluatie controle facturen 2015 Z&O

Er is kennisgenomen van:

In de memo wordt beschreven dat

Peel 6.1' ter kennisname.

- Memo Evaluatie controle facturen Z&O (brief

naast een getrouwe en rechtmatige

aan college gemeente Laarbeek)

verantwoording en goedkeurende

- Evaluatie factuurcontrole Z&O Peel 6.1 (colle-

accountantsverklaring, de inzet van

gevoorstel gemeente Helmond 27062016)

de extra capaciteit voor

- Evaluatie factuurcontrole Z&O (interne memo

factuurcontoles ook heeft geleid tot

aan MT gemeente Helmond).

belangrijke leereffecten voor 2016
voor de inrichting van de
administratie en afspraken met de
zorgaanbieders. De belangrijkste
leereffecten zijn in bijgevoegd memo
terug te vinden. Deze memo is in de
collegevergadering van de gemeente
Helmond behandeld en akkoord
verklaard en is ter kennisname
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Onderwerp

Com/
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Beslissing

Toelichting op besluit

toegestuurd naar de peelgemeenten
ter informatie voor de lokale colleges.
3.1

Uitnodiging feestelijke onthulling nieuwe naam Atlant op 1

Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels,

oktober 2016 om 14.45 uur in het Lavans Stadion op De

Buter en Van Zeeland gaan zo mogelijk.

Braak 7, 5703 DX in Helmond.
3.2

Uitnodiging KVNRO voor Symposium van klassieke ram-

vka

penbestrijding naar moderne crisisbeheersing op donderdagmiddag 10 november 2016 in Stroe.
3.3

Vooraankondiging openbare vergadering Dorpsplatform

Wethouders Van Zeeland en Buter gaan.

Aarle-Rixtel op maandag 17 oktober 2016 om 19.30 uur
in De Dreef.
3.4

Herinnering uitnodiging Seminar Du Pré Maatschappelijk

vka

Verdienmodel op 23 september 2016 van 13.00 – 18.00
uur in Helmond.
3.5

Uitnodiging van Raad voor Openbaar Bestuur voor ROB-

vka

lezing op 23 november 2016 van 16.00 – 17.00 uur in
Den Haag.
3.6

Uitnodiging van ORO voor Stakeholdersbijeenkomst op

Wethouder Briels gaat, wethouder Buter onder

donderdag 13 oktober 2016 van 15.30 – 183.0 uur in

voorbehoud.

Helmond.
3.7

Uitnodiging van Hondenvereniging De Roedel Beek en

Wethouder Van Zeeland gaat.

Donk voor receptie 25-jarig bestaan op zondag 2 oktober
2016 van 14.00 tot 16.00 uur.
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