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

Nr.

B&W

1.1
1.2

4908

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 8

De besluitenlijst wordt overeenkomstig concept

december 2015.

vastgesteld.

Vooraankondiging last onder dwangsom Kerk-

• De eigenaren en de gebruiker van het perceel

De eigenaren en de gebruiker van

straat 21 te Beek en Donk.

Kerkstraat 21 te Beek en Donk wordt een voor-

het perceel Kerkstraat 21 te Beek en

aankondiging last onder dwangsom opgelegd

Donk wordt een vooraankondiging

voor de volgende overtredingen:

last onder dwangsom opgelegd voor

- het in strijd met de eisen van de Woningwet

overtredingen op basis van de

en het Bouwbesluit in een onvoldoende en on-

Woningwet, het Bouwbesluit en het

deugdelijke staat van onderhoud bren-

strijdig gebruik met het

gen/houden van het perceel Kerkstraat 21 te

bestemmingsplan "Beek en Donk".

Beek en Donk, waardoor er gevaar bestaat voor

Eigenaren en gebruiker krijgen twee

de gezondheid en/of veiligheid (zorgplicht: hier-

weken de gelegenheid om een

onder begrepen het laten ontstaan en het laten

zienswijze hierop in te dienen bij het

voortduren van een gevaarlijk situatie);

college van Laarbeek.

- het in strijd met het bestemmingsplan ”Kom
Beek en Donk” gebruiken van gronden en
bouwwerken;
• De last onder dwangsom voor strijd met de
Woningwet en Bouwbesluit wordt vastgesteld op
een éénmalig bedrag van € 15.000,00 met een
begunstigingstermijn van 6 weken;
• De last onder dwangsom voor het met het be-

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

stemmingsplan “Beek en Donk” strijdig ge-bruik
van gronden en/of bouwwerken wordt vastgesteld op een bedrag van € 2.500,00
eenmalig per maand per geconstateerde overtreding met een maximum van € 15.000,00
vanwege het te behalen economisch voordeel
(huurpenningen). De begunstigingstermijn bedraagt zes weken;
• De dwangsom wordt direct ingevorderd direct
na het verbeurd zijn van elk (maandbedrag per)
geconstateerde overtreding;
1.6

4909

Wijziging bestemmingsplan i.v.m. herontwik-

In principe medewerking verlenen aan de her-

Betrokkene wil de locatie Mgr.

keling Mgr. Verhagenstraat 2-6, Beek en Donk.

ontwikkeling en betrokkene te verzoeken een

Verhagenstraat 2-6 te Beek en Donk

ruimtelijke onderbouwing te overleggen.

herontwikkelen. Daarbij wil hij de
bestaande bedrijfswoning afbreken
om ruimte te maken voor de
bedrijfsbebouwing. Een gedeelte van
het perceel wil hij omgezet zien naar
een woonbestemming om daarop
een woning te bouwen. Er is
aanleiding hieraan mee te werken.
Dit kan middels een
bestemmingsplanherziening.
Betrokkene dient hiervoor de
benodigde informatie in de vorm van
een ruimtelijke onderbouwing aan te
leveren.
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

1.7

4884

Enkele locaties waar driehoeksborden ge-

Enkele locaties waar driehoeksborden geplaatst

Namens uw college wordt regelmatig

plaatst mogen worden te wijzigen.

mogen worden te wijzigen.

toestemming verleend om op vooraf
bepaalde plaatsen driehoeksborden
te plaatsen, bijvoorbeeld ter aankondiging van een plaatselijk evenement.
Ten behoeve van een betere zichtbaarheid en een groter bereik door
de reclameborden welke de organisatie veel gebruikt, heeft de Stichting
Openluchttheater Mariahout verzocht
enkele
locaties waar driehoeksborden geplaatst mogen worden te wijzigen.
Na intern overleg, afstemming met
de politie en het doorlopen van een
vergunningsprocedure bij de provincie kan uw college thans voorgesteld
worden enkele van deze posities te
wijzigen.

1.8

4919

Raadsinformatiebrief m.b.t. programma Duur-

Het college stemt in met de inhoud van de

Per 1 januari 2016 komt het budget

zaamheid.

Raadsinformatiebrief en draagt zorg voor ver-

beschikbaar dat door de raad

zending.

beschikbaar is gesteld voor de
verduurzaming van de gemeente
Laarbeek. Om de raad te informeren
over de stand van zaken is de als
bijlage toegevoegde concept-
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

raadsinformatiebrief opgesteld.
In deze RIB is een korte
uiteenzetting te vinden over de
keuze van de procesbegeleiders, de
procesfase, het begrip duurzaamheid
en de rol van raad en presidium.
1.9

4942

Inkoop jeugdzorg 2016 (overeenkomsten).

1. De volgende door Eindhoven aangeboden
stukken worden vastgesteld:
a. De overeenkomst SpoedEisende Zorg
2016 met Bureau Jeugdzorg;
b. Addendum 1 behorende bij de op 24 juni

In de vergadering van 24 november
jl. heeft het college de
uitvoeringsorganisatie Peel6.1
opdracht geven om een zogenaamde
TAJ-overeenkomst op te stellen en

2014 vastgestelde overeenkomst Jeugd-

om verblijf en dagbehandeling in te

bescherming en Jeugdreclassering met

kopen per 1-1-2016. Deze

William Schrikker Groep voor de dienst-

overeenkomsten voor de

verlening 2016;

Peelgemeenten liggen voor ter

c. Addendum 2 behorende bij de op 24 juni

vaststelling.

2014 vastgestelde overeenkomst Jeugd-

Daarnaast legt inkooporganisatie

bescherming en Jeugdreclassering met

Eindhoven ook enkele stukken voor

Bureau Jeugdzorg voor de dienstverle-

ter vaststelling.

ning 2016;
d. De overeenkomst Veilig Thuis 2016 met
Bureau Jeugdzorg;
e. De raamovereenkomst geneeskundige
GGZ,ADHD-zorg met max 6 ziekenhuizen
voor 2016;
2. De door uitvoeringsorganisatie 6.1 aangeboden Deelovereenkomst Jeugdhulp met ver-
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

blijf en dagbehandeling wordt vastgesteld als
mede addendum 1 behorende bij Deelovereenkomst “Jeugdhulp met verblijf en dagbehandeling Peel6.1”;
3. Wethouder Briels wordt gemandateerd om
namens het college de overeenkomsten te
ondertekenen.
2.1

4914

Vooraankondiging strijdig gebruik van het per-

• Aan de eigenaren van het perceel Willemstraat

De eigenaren van het perceel

ceel Willemstraat 11-13 te Beek en Donk.

11-13 te Beek en Donk wordt een vooraankondi-

Willemstraat 11-13 te Beek en Donk

ging last onder dwangsom opgelegd voor de vol-

wordt een last onder dwangsom

gende overtredingen:

opgelegd vanwege strijd met de

het in strijd met de eisen van de Woningwet en

Woningwet, het Bouwbesluit, de

het Bouwbesluit in een onvoldoende en ondeug-

Wabo en het bestemmingsplan "Kom

delijke staat van onderhoud brengen/houden van

Beek en Donk". De eigenaren van het

het perceel Willemstraat 11-13 te Beek en Donk,

genoemde perceel krijgen twee

waardoor er gevaar bestaat voor de gezondheid

weken de gelegenheid een zienswijze

en/of veiligheid (zorgplicht: hieronder begrepen

in te dienen bij het college van

het laten ontstaan en het laten voortduren van

Laarbeek.

een gevaarlijk situatie);
het in strijd met de Wabo en het bestemmingsplan ”Kom Beek en Donk” gebruiken van gronden en bouwwerken;
• De last onder dwangsom voor strijd met de
Woningwet en Bouwbesluit wordt vast gesteld op
een eenmalig bedrag van € 15.000,00 met een
begunstigingstermijn van 6 weken;
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

• De last onder dwangsom voor het met het bestemmingsplan “Beek en Donk” strijdig gebruik
van gronden en/of bouwwerken wordt vastgesteld op een bedrag van € 5.000,00
eenmalig per maand per geconstateerde overtreding met een maximum van € 30.000,00
vanwege het te behalen economisch voordeel
(huurpenningen). De begunstigingstermijn bedraagt zes weken;
• De dwangsommen worden direct ingevorderd
direct na het verbeurd zijn van elk (eenmalig
maandbedrag per) geconstateerde overtreding;
2.3

4850

Jaarplan 2016 tbv Doelmatig Waterbeheer Bra-

Instemmen met het jaarplan 2016 doelmatig wa-

Vanuit het landelijke Bestuursakkoord

bantse Peel.

terbeheer Brabantse Peel.

Water (BAW, 2011) werken gemeenten en waterschappen in regio’s aan
verdergaande samenwerking in het
waterbeheer, in het bijzonder de afvalwaterketen.
Het jaarplan doelmatig waterbeheer
2016 heeft de volgende speerpunten:
•

Starten met een gezamenlijke
beleidsvisie als aanloop naar de
nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRP’s);

•

Het opzetten van goed contractbeheer;

•

Het opzetten van een goede fi-
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

nanciële monitoringstool middels
de landelijk ontwikkelde “regionale BAW-monitor”;
•

Afronding van projecten die in
2015 zijn gestart.

2.4

4927

Bestemmingsplan Kom Beek en Donk, 1e her-

De gemeenteraad wordt –door tussenkomst van

ziening.

de commissie Ruimtelijk Domein- voorgesteld
om het bestemmingsplan vast te stellen conform
bijgevoegd conceptraadsvoorstel en –besluit.

2.5

4918

Verzoek van Brouwerij Laarbeek tot vestiging in

• Het college verleent medewerking aan het ver-

Het college heeft een initiatief

voormalige klokkengieterij Aarle-Rixtel.

zoek;

ontvangen om in de voormalige

• De activiteit wordt gezien de kleinschaligheid

klokkengieterij in Aarle-Rixtel een

aangemerkt als gelijkwaardig aan categorie 2-

ambachtelijke bierbrouwerij te

bedrijvigheid op grond van het Groene boekje;

starten. Het college wil aan dit

• Volume en aard van de beoogde activiteiten

initiatief medewerking verlenen. Het

worden schriftelijk vastgelegd en gecommuni-

is een welkome aanvulling op het

ceerd met de aanvragers.

cultureel en toeristisch-recreatief
product van Laarbeek. En de
huurinkomsten dragen bij aan de
instandhouding van Rijksmonument
en omgeving.

2.6

4904

Besluit planschade Burg vd Heuvelstr 8 Lies-

Overeenkomstig het advies van de SAOZ wordt

De lasten van de vergoeding en de

hout.

aan de eigenaar van het perceel Burgemeester

wettelijke rente komen voor rekening

van den Heuvelstraat 8 in Lieshout een vergoe-

van de derde belanghebbende

ding voor planschade (bestemmingsplan “Mo-

'Wocom (voorheen Woningstichting

reeshof”) toegekend van €10.000,-. Dit bedrag

Laarbeek). De kosten van de SAOZ

wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf

worden geboekt op de post ‘Algemeen
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

26 feb 2015 tot de dag van uitbetaling.

Toelichting op besluit

ruimtelijke ordening (planschade)’.
De verzoeker en de derde
belanghebbende kunnen gedurende
zes weken een bezwaarschrift
indienen.

2.7

4905

Uitnodiging Regionaal Platform 16 december

1. Kennis nemen van de agenda en stukken van

Op woensdag 16 december 2015 is er

2015.

het Regionaal Platform MRE.

een Regionaal Platform MRE met

2. Inbreng bepalen in het Algemeen Bestuur MRE

aansluitend om 17.00 uur een

op 16 december 2015 op basis van bijgevoegde

vergadering van het Algemeen

memo.

Bestuur. Tijdens het Regionaal
Platform staan de thema's Mobiliteit
en Economische Strategie centraal.
De voorzitter van de werkplaats zal
een presentatie verzorgen over de
regionale Bereikbaarheidsagenda die
het komende half jaar zal worden
opgesteld. Ook wordt een presentatie
verzorgd over de
meerjarenfinanciering van Brainport
Development. De werkplaats
Economische Strategie geeft ook een
toelichting onder meer op de herijking
van het stimuleringsfonds. De
voorbereiding voor de vergadering
van het Algemeen Bestuur treft u aan
in een afzonderlijk memo.

2.9

4913

Extra middelen Wsw 2015 en bonusmiddelen

Besloten is:

Door de gemeenten in de
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Nr.

Onderwerp

Wsw 2013.

Beslissing

Toelichting op besluit

1. In te stemmen met het verlenen van een aan-

gemeenschappelijke regeling Atlant

vullende subsidie in 2015 aan de Atlant Groep

Groep is besloten zoveel mogelijk een

ad. € 37.888,- voor uitvoering Wsw;

eenduidige gezamenlijke

2. In te stemmen met het afdekken van de onder

besluitvorming inzake de Wsw te

punt 1 genoemde subsidie uit de aanvullende

hanteren.

rijksbijdrage Wsw 2015 ad. € 37.888,-;

Het Algemeen bestuur van de Atlant

3. Aan de Atlant Groep subsidie toe te kennen in

Groep heeft in haar vergadering van

2015 ad € 32.010,- en deze te dekken uit de, in

16 november 2015 het standpunt

2015 toegekende, stimuleringsuitkering begeleid

ingenomen om de aanvullende

werken 2013;

rijksuitkering en de Bonusmiddelen

4. Het Algemeen Bestuur van de Atlant Groep

2013 van de in de

door middel van bijgevoegde concept beschik-

gemeenschappelijke regeling

king van de aanvullende subsidies in kennis stel-

deelnemende gemeenten uitbetaald

len;

te krijgen.

5. De algemene voorwaarde onder punt 2 van de
beschikking toekenning subsidiemiddelen voor
uitvoering Wsw 2015 met kenmerk UIT1539291, d.d. 23-1-2015, als volgt te wijzigen:
dat Atlant Groep per kwartaal zowel digitaal als
schriftelijk per gemeente de gegevens verstrekt
zoals aangegeven in bijlage 3 van het Controleprotocol 2008 Wet sociale werk-voorziening en
de door of namens het Rijk gevraagde verantwoordingsgegevens (o.a. Sisa) voor zover mogelijk en van toepassing.
6. Een en ander onder het voorbehoud van gelijke besluitvorming door de andere gemeenten.
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Nr.

Onderwerp

2.10

4893

Beslissing

Toelichting op besluit

Aanwijzing leden Algemeen Bestuur Werkbe-

Besloten is:

De aanvullende voorstellen inzake de

drijf Atlant De Peel.

1. Wethouder J.H.C.M. Briels en wethouder G.T.

vorming van Werkbedrijf Atlant De

Buter aan te wijzen als lid van het Algemeen Be-

Peel worden op 10 december a.s. ter

stuur van het Werkbedrijf Atlant De Peel.

besluitvorming aangeboden aan de

2. Wethouder G.T. Buter aan te wijzen als lid van

raad. Er vanuit gaande dat de raad

het Dagelijks Bestuur van het Werkbedrijf Atlant

toestemming verleent te besluiten tot

De Peel.

wijziging van de gemeenschappelijke

3. Aan het Dagelijks Bestuur van de Atlant Groep

regeling Atlant Groep 2008 tot de

conform bijgaande brief mede te delen welke le-

gemeenschappelijke regeling

den namens het college van Laarbeek deel zullen

Werkbedrijf Atlant De Peel, dient het

nemen als lid van het AB en het DB van het

college uit haar midden twee leden

Werkbedrijf Atlant De Peel.

van het Algemeen Bestuur aan te
wijzen.

2.11

Wijziging GR Werkbedrijf Atlant De Peel.

Horende de raad in haar vergadering van 10 december 2015:
1. Uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling Atlant Groep;
2. In te stemmen met wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Atlant Groep tot
de Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf
Atlant-De Peel;
3. In te stemmen met toetreding van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Geldrop-Mierlo tot de (gewijzigde)
Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant-De Peel;

3.1

Uitnodiging gemeente Gemert-Bakel voor Nieuwjaarsre-

Burgemeester Ronnes, wethouders Van Zeeland en

10/11

Nr.

Onderwerp

ceptie op dinsdag 5 januari 2016 van 19.00 tot 21.00 uur

Beslissing

Toelichting op besluit

Meulensteen gaan.

in Elsendorp.
3.2

Uitnodiging Harmonie St.Caecilia voor Nieuwjaarsconcert

Wethouder Briels gaat.

op zondag 10 januari 2016 om 12.00 uur in het Dorpshuis
in Lieshout.
3.3

Uitnodiging van VNG International voor Nieuwjaarsbijeen-

vka

komst op vrijdag 22 januari 2016 van 16.30 tot 18.00 uur
in Den Haag.
3.4

Uitnodiging van BZW Helmond/Peelregio voor lunchbij-

Wethouder Meulensteen gaat.

eenkomst met tour d'horizon op woensdag 16 december
2015 om 12.00 uur in Helmond.
3.5

Uitnodiging van Brainportregio voor Nieuwjaarsbijeen-

vka

komst The New Horizon op dinsdag 5 januari 2016 van
16.00 – 19.00 uur in het Evoluon Eindhoven.
3.7

Uitnodiging Beek en Donks Gemengd Koor voor kerstcon-

Vka, bericht van verhindering sturen.

cert op 20 december 2015 om 14.30 uur in de Michaelkerk in Beek en Donk.
3.8

Verzoek Bedo om prijsuitreiking Laarbeeks Schoolhand-

Wethouder Briels gaat.

baltoernooi op woensdag 23 december 2015 in sporthal
D’n Ekker in Beek en Donk.

11/11

