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Nr.

B&W

1.1
1.2

5199

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 12

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

april 2016.

concept vastgesteld.

Vorming woningmarktregio Metropoolregio

Besloten wordt :

Op 1 juli 2015 is de nieuwe

Eindhoven conform Woningwet 2015.

1. De minister, samen met de overige gemeen-

Woningwet van kracht geworden. Met

ten in Zuidoost-Brabant te verzoeken de 21 ge-

deze wet gelden er nieuwe regels

meenten in Zuidoost-Brabant aan te wijzen als

voor de positie en de activiteiten van

één woningmarktregio. Daarbij wordt aangeven

woningcorporaties. Ook de rol van

dat de gemeenten binnen de regio in subregio’s

gemeenten is veranderd.

de afstemming met elkaar en de betreffende wo-

Een van de veranderingen is dat het

ningcorporaties organiseren.

rijk wil dat heel Nederland wordt

2. De Metropoolregio Eindhoven schriftelijk te

ingedeeld in woning-marktregio’s. Een

informeren over het besluit als genoemd onder

gemeente kan slechts deel uitmaken

1, zodat het ondertekende besluit door de Me-

van één woningmarktregio en heel

tropoolregio Eindhoven toegevoegd kan worden

Nederland moet ‘bedekt’ worden.

aan het gezamenlijk verzoek van de 21 gemeen-

Woningcorporaties krijgen één

ten aan de minister.

woningmarktregio als werkgebied.

3. De raad te informeren via bijgevoegde raads-

Alle (Peel)gemeenten en corporaties

informatiebrief.

hebben zich uitgesproken voor één
woningmarktregio met 21 MREgemeenten en maatwerk/afstemming
in de subregio.

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Gemeenten dienen hiertoe nog wel
afzonderlijk een besluit te nemen. De
woningwet schrijft voor dat als voor 1
juli 2016 geen voorstel aan de
minister wordt voorgelegd bepaalt de
minister.
1.3

5134

Beslissing op bezwaar Van de Tillaart, Aarlese-

1. In overeenstemming met het advies van de

Met betrekking tot een tweetal omge-

weg 7 te Lieshout.

commissie in de beslissing op bezwaar de gecon-

vingsvergunningen voor het perceel

stateerde vormfouten herstellen. Het betreft

Aarleseweg 6 te Lieshout zijn be-

aanvulling van de motivering en het gelijkstellen

zwaarschriften ingediend. In overeen-

van de werkingsduur van activiteit bouwen en

stemming met het advies van de

gebruik in de omgevingsvergunning.

commissie bezwaarschriften worden

2. De eigenaar van het perceel Aarleseweg 7

in de beslissing op bezwaar de gecon-

(bezwaarmaker) wordt in kennis gesteld van de

stateerde vormfouten hersteld zonder

beslissing op bezwaar met herstel van de vorm-

herroeping van de genomen beslui-

fouten.

ten.
Belanghebbenden kunnen van de beslissing op bezwaar binnen een termijn van zes weken in beroep.

1.4

5178

Besteding ISV-3 gelden.

Het restantbedrag ISV-3 wordt besteed aan de

Ieder jaar zal een

voorgestelde werkzaamheden.

jaarverantwoording, zowel financieel
als inhoudelijk, worden opgesteld. Er
zijn geen kosten voor de gemeente
aan verbonden.

1.5

5205

Ontmanteling tijdelijke huisvesting aan de Lijs-

Besloten wordt:

In 2013 werd besloten om een

terstraat A-R.

1. De tijdelijke huisvestingslocatie aan de Lijster-

tijdelijke huisvesting te realiseren

straat te ontmantelen.

voor basisschool de Heindert en

2/9

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

2. Het gebouw om niet ter beschikking te stellen

kinderopvang Fides aan de

aan firma de Groot Vroomshoop voor gehele

Lijsterstraat in A-R.

ontmanteling en verwijdering ervan.

Inmiddels zijn beide partijen verhuisd

3. Tijdelijke parkeervoorziening (half verharding)

naar de nieuwe brede school en is de

op het grasveld vooralsnog te behouden.

tijdelijke huisves-ting niet meer in

4. De Firma Fa. Vereijken opdracht te verstrek-

gebruik.

ken voor de civiele werkzaamheden om de loca-

Om ongewenste situaties en

tie in oude staat te herstellen.

vandalisme te voorkomen alsook om
de afspraken met de omwonenden na
te komen is het van belang op de
tijdelijke huisvesting zo snel mogelijk
te ontmantelen en de locatie in de
oude staat terug te brengen.

1.7

5180

Aanvraag huisvestingsvoorziening Commanderij

Besloten wordt de aanvraag van het Commande-

Door het Commanderij College is en

College.

rij College tot uitbreiding van de huisvestings-

verzoek ingediend voor uitbreiding

voorziening in Laarbeek, ingevolge de Verorde-

van de huisvesting. Dit vanwege een

ning Voorzieningen Huisvesting gemeente Laar-

verwachte toename van het aantal

beek 2006, niet in behandeling te nemen en

leerlingen met ingang van het

aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte te

komend schooljaar. Dit verzoek is

stellen door middel van bijgaande conceptbrief.

ingediend op 25 maart 2016. Volgens
de Verordening Voorzieningen
Huisvesting Onderwijs gemeente
Laarbeek dient een aanvraag voor
uitbreiding van de
huisvestingsvoorziening te worden
ingediend vóór 1 februari. Aanvragen
die worden ingediend na die datum
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

dienen volgens deze Verordening niet
in behandeling te worden genomen.
1.8

5179

Handhavingsverslag 2015.

Ingestemd wordt met het handhavingsverslag

Na vaststelling van het handhavings-

2015 gemeente Laarbeek.

verslag 2015 gemeente Laarbeek
door burgemeester en
wethouders wordt deze ter kennisname aan de gemeenteraad toegezonden
Het handhavingsverslag 2015 wordt
middels een begeleidende brief, ter
kennisname aan de provincie NoordBrabant toegezonden..

1.9

5198

Vormgevingsobject De Beekse Akkers.

Het college stemt in met de inhoud van de bijge-

De fractie PNL heeft ex artikel 37 van

voegde conceptbrief.

het Reglement van Orde schriftelijke
vragen gesteld over de kosten van
het vormgevingsobject 'De
berkenboom als pionier'. Het college
heeft een reactie gegeven op de
vragen in de brief.

1.10

5187

Vaststelling Programmaplan Duurzaamheid.

Het college stemt in met de inhoud van het pro-

Op 5 november 2015 heeft de raad

grammaplan Duurzaamheid.

een substantieel bedrag beschikbaar
gesteld

voor

verduurzaming

de
van

de

verdere
gemeente

Laarbeek. Om dit doel te bereiken is
een programmaplan opgesteld waarin
uitgangspunten en speerpunten zijn
benoemd. Ook is een programma-
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

organisatie opgetuigd. Het programmaplan dient als fundering voor de
verdere procesgang.
1.11

5185

Rapportage Zorg en Ondersteuning 2015.

Besloten is:

De unit Zorg en Ondersteuning van

1. Kennis te nemen van de Jaarrapportage Zorg

Peel 6.1 heeft over het jaar 2015 een

en Ondersteuning 2015.

rapportage aan ons toegezonden

2. De Jaarrapportage Zorg en Ondersteuning

waarin zij een terugblik geven over

2015 ter bespreking voor te leggen aan de

het afgelopen jaar met betrekking tot

Commissie Sociaal Domein.

de uitvoering van de taken op het
gebied van Wmo, Jeugd en BMS.
De voorschotten aan
uitvoeringskosten zijn voor Laarbeek
in 2015 € 82.543,- hoger uitgevallen
dan begroot. Het tekort in de
uitvoeringskosten moet worden
opgevangen uit onderuitputtingen
binnen de beschikbare geraamde
uitgavenbudgetten ten behoeve van
het Sociaal Domein.
Voor 2016 zullen de voorschotten aan
uitvoeringskosten (op basis van
verdeling-DVO) ook hoger uitvallen
dan eerdere raming. Ook hiervoor
geldt dat het tekort in de geraamde
uitvoeringskosten moeten worden
opgevangen uit onderuitputtingen
binnen de beschikbare geraamde
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

uitgavenbudgetten t.b.v. Sociaal
Domein.
2.1

5188

Ruimtelijke onderbouwing met betrekking tot

1. In te stemmen met de aangeleverde ruimtelij-

Betrokkene wil ter plaatse een

wijziging bestemming Duin 4 te Lieshout.

ke onderbouwing;

berging bouwen buiten het daarvoor

2. Met verzoeker een anterieure-en planschade-

aangewezen bestemmingsvlak

overeenkomst sluiten;

'wonen'. Dit vlak is zeer beperkt in

3. Na ondertekening van de overeenkomsten de

omvang. Er is aanleiding om aan de

bestemmingsplanherziening voor te bereiden en

gevraagde uitbreiding mee te werken.

op te starten.

Dit kan middels een
bestemmingsplanherziening.
Betrokkene heeft op ons verzoek
hiervoor een ruimtelijke
onderbouwing aangeleverd.

2.3

5204

Nieuwsbrief in verband met de uitrol van glas-

Ingestemd wordt met het voor kennisgeving

Over enkele maanden gaan de eerste

vezel in witte gebieden van Noordoost en Zuid-

aannemen van de Nieuwsbrief Breedband Bra-

kabels de grond in. In nieuwsbrieven

oost-Brabant.

bantbreed en deze ter kennisname te brengen

houden wij u op de hoogte van de

aan de raad.

uitrol van glasvezel in witte gebieden
van Noordoost- en Zuidoost-Brabant.
Met dit project neemt Agrifood Capital
in samenwerking met Brainport Regio
Eindhoven het voortouw in een
dekkende breedbandvoorziening van
het buitengebied. Een belangrijke
stap om de hele regio
toekomstbestendig te maken.

2.4

5116

Beleidsregel compensatie alleenstaande ouder-

Besloten is:

Met de invoering van de Wet hervor-
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Nr.

Onderwerp

kop Laarbeek 2016.

Beslissing

Toelichting op besluit

1. In te stemmen met de compensatieregeling

ming kindregelingen op 1 januari

Alo-kop voor alleenstaande ouders met een mi-

2015 is de zgn. ‘alleenstaande ouder-

nimum inkomen ongeacht inkomensbron;

norm’ in de Participatiewet (PW) ver-

2. In te stemmen met de ingeschatte financiële

vallen. De bijstandsnorm voor een al-

consequenties van de compensatieregeling Alo-

leenstaande ouder is vanaf 1 januari

kop van € 7.665,- inclusief bruteringskosten;

2015 gelijk aan die van een alleen-

3. De kosten voor de compensatieregeling te

staande. In situaties dat de alleen-

dekken uit de bijzondere bijstand;

staande ouder níet in aanmerking

4. Bijgevoegde beleidsregel compensatie alleen-

komt voor de extra toeslag via de be-

staande ouderkop Laarbeek 2016 vast te stellen;

lastingdienst is er sprake van een

5. De beleidsregel op de gebruikelijke wijze pu-

aanzienlijk inkomensverlies. Per 1 ja-

bliceren.

nuari 2016 is het overgangsrecht komen te vervallen waardoor deze alleenstaande ouders er vrij fors op inkomen achteruitgaan. De vraag is aan
de orde of in voorkomende gevallen
de bijstandsnorm nog voldoende is
om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. De
Participatiewet biedt de wettelijke
mogelijkheid om in uitzonderlijke,
schrijnende situaties en omstandigheden, het inkomen -ter compensatie
van de Alo-kop- aan te vullen. Met
deze beleidsregel wordt tot uitdrukking gebracht dat het college voornemens is om in bepaalde gevallen
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

artikel 18 PW ruimhartig toe te passen en een hogere norm toe te kennen.
2.6

2.8

5186

5170

Uitstel begunstigingstermijn Last onder dwang-

1. Voor het aanvullen van de gronden van het

Met betrekking tot de lasten onder

som Bouwservice Bevers te Lieshout.

pro forma bezwaarschrift wordt uitstel verleend

dwangsom ten aanzien van het

met twee weken na datum van de kennisgeving

perceel Ribbiusstraat 37 te Lieshout

daarover aan DAS rechtsbijstand;

wordt uitstel van de termijn verleend

2. De termijn opgenomen in de last onder

voor het aanvullen van de gronden

dwangsom om de overtredingen te beëindigen

van bezwaar en uitstel van de

wordt opgeschort tot twee weken na de beslis-

begunstigingstermijn tot twee weken

sing op bezwaar.

na de beslissing op bezwaar.

De heer M. Van Heugten is aangewezen als

De gemeente Laarbeek heeft een

klachtencoördinator.

“Verordening Interne Afhandeling

Mevrouw L. Van Veijfeijken, de heer P. Schouw

Klachten”. Deze Verordening

en mevrouw T. Luijben zijn aangewezen als ver-

heeft enkel betrekking op de interne

vangend klachtencoördinatoren.

klachtenbehandeling en voorziet in

Aanwijzen klachten coördinator

een uitwerking van de
procedure voor de interne afhandeling
van klachten, zoals die op grond van
de wettelijke
regeling (hoofdstuk 9 van de Awb) is
vastgelegd. Door het vertrek van de
vervangend klachtencoördinator
wordt de invulling van de functie van
(vervangend) klachtencoördinator opnieuw bezien.

8/9

Nr.

Onderwerp

Beslissing

3.1

Uitnodiging om deel te nemen aan het project “Koken met

Wethouder Briels wil hieraan meedoen.

Toelichting op besluit

Zorgboogsterren” op een van de locaties van de Zorgboog.
3.2

Verzoek van Stichting Goede Doelen Laarbeek om opede

ning van de fietstocht “Fietste Mee” op 2

Wethouder Van Zeeland doet mee.

Pinksterdag,

16 mei 2016 om 11.00 uur en trekking van de loterij om
16.00 uur aan de IJsweg in Beek en Donk.
3.3

Uitnodiging van Stichting St.Servatiuskapel voor de jaar-

Wethouder Van Zeeland gaat.

lijkse openluchtmis op 22 mei 2016 om 11.00 uur in de
kapel aan het Ginderdoor in Lieshout.
3.4

3.5

Uitnodiging van BZW voor symposium “Duurzaam onder-

Wethouder Meulensteen gaat. Wethouder Briels wil

nemen: Samen bereikt u meer” op donderdag 12 mei

ook gaan, daarvoor dient een afspraak verzet te

2016 van 15.00 – 18.00 uur in het Evoluon in Eindhoven.

worden.

Uitnodiging van Rijkswaterstaat voor bijeenkomst opleve-

Wethouder Van Zeeland gaat.

ring beter benutten vaarroute Veghel - Eindhoven op 2
juni 2016 van 15.30 – 17.30 uur.
3.6

Uitnodiging van Wocom en ORO voor feestelijke start

Wethouders Briels en Van Zeeland gaan.

bouw Moreeshof op dinsdag 19 april 2016 van 15.00 –
17.00 uur aan Moreeshof in Lieshout.
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