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Nr.

B&W

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.0

Onderwerp

Beslissing

Presentatie plan Marienhof Mariahout door Glo-

Het college heeft waardering voor het gepresen-

rieux

teerde plan. Er wordt een kanttekening geplaatst

Samenvatting

bij de extra parkeerplaatsen aan de achterkant
van het buurthuis (ipv paardenweitje).
1.1
1.2

1.4

5841

5840

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering

Besluitenlijst wordt overeenkomstig concept

4 april 2017

vastgesteld.

Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting

Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2018 en

De Ontwerpbegroting van de Omge-

ODZOB 2019-2021

meerjarenraming 2019-2021 van de Omgevings-

vingsdienst Zuidoost-Brabant is in lijn

dienst Zuidoost-Brabant en deze doorgeleiden

met de uitgangspunten van de Ka-

naar de commissie en raad voor zienswijze.

dernota 2018.

Begroting VRBZO 2018 voor kennisneming aan

De Ontwerpbegroting VRBZO is in lijn

te nemen en door te leiden naar Commissie en

met de uitgangspunten van de Ka-

Raad voor zienswijze.

dernota 2018. De gemeentelijke bij-

Advies VRBZO

drage van de gemeente Laarbeek
sluit aan bij de bijdrage zoals gepresenteerd in de Kadernota 2018.
1.6

5804

Collegevoorstel deelname zonnepanelenproject
Brabant-Zuidoost

1. De raad voor te stellen om deel te nemen aan

De gemeente Laarbeek heeft op ge-

het zonnepanelenproject regio Zuidoost-

bied van duurzaamheid een voor-

Brabant.

beeldfunctie. Het creëren van be-

2. In te stemmen met en uitvoering geven aan
het bijgevoegde projectplan.

wustwording bij onze inwoners over
de noodzaak om over te schakelen

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Samenvatting

3. Deelname aan het project beperken tot een

naar een duurzame elektriciteitsvoor-

bedrag van € 1.540.000,- en dit bedrag als

ziening is een van de speerpunten

voorfinanciering putten uit de algemene

van het duurzaamheidsprogramma.

reserve.

Met het plaatsen van zonnepanelen

4. De raad voor te stellen om bijgevoegde

op particuliere daken dragen onze in-

‘verordening Zonnepanelenproject gemeente

woners hier daadwerkelijk aan bij.

Laarbeek 2017’ vast te stellen.

Het voorliggende project heeft als beoogd resultaat om op 308 daken van
particuliere huishoudens zonnepanelen te plaatsen. Met de realisatie van
dit project profileert de gemeente zich
in positieve zin richting haar inwoners. Dit project is een goed voorbeeld van de regiefunctie waarbij de
gemeente Laarbeek een faciliterende
en ondersteunende rol heeft.

1.7

5835

Juni Watermaand 2017

1) Besloten wordt om subsidies beschikbaar te
stellen conform bijgevoegd overzicht.
2) De bedragen worden direct vastgesteld.

1.8

5750

Evenementenbeleid vaststellen

1. Het Evenementenbeleid gemeente Laarbeek
2017 vast te stellen.
2. Een nieuw aanvraagformulier evenementen
vergunningen vast te stellen.
3. Een nieuw formulier aanvragen tijdelijke
gebruiksvergunning vast te stellen.
4. Het intrekken van de Beleidsregels ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet en het

Besloten is om in samenwerking
met partners diverse activiteiten ten
behoeve van de Juni Watermaand
te ondersteunen.
Het nieuwe evenementenbeleid nodigt
uit om evenementen te organiseren.
Het beleid beschrijft de kaders waarbinnen dat kan en waar men op dient
te letten. Een belangrijk uitgangspunt
is dat de initiatiefnemer de hoofdverantwoordelijke is voor een goed verloop van het evenement. Daarnaast is
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Evenementenbeleid 2005.

Samenvatting

het van belang vooraf na te denken
over het voorkomen van overlast en
goed te communiceren met de omwonenden van de evenementenlocatie. Na de presentatie over het evenementenbeleid, heeft het beleid op
de website gestaan en kon er gereageerd worden. Er werden geen nieuwe reacties ontvangen.

1.9

5864

Begroting MRE 2018

1. kennis te nemen van de conceptbegroting
MRE 2018;
2. in te stemmen met bijgevoegd concept

De gemeenteraad stelt de financiële
kaders voor de gemeente vast in de
lokale begroting. De hoogte van de

raadsvoorstel en deze door te geleiden

inwonerbijdrage wordt via de begro-

aan de gemeenteraad.

ting van het samenwerkingsverband
vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Laarbeek is met 1 lid vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Voorafgaande aan vaststelling
van de begroting van de GR krijgt de
raad de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Hiertoe dient een
raadsvoorstel met eventueel een concept zienswijze aan de gemeenteraad
voorgelegd te worden. Het college
van B&W wordt gevraagd kennis te
nemen van de conceptbegroting MRE
2018 en in te stemmen met het con-
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Samenvatting

cept raadsvoorstel en deze door te
geleiden aan de gemeenteraad. De
deadline voor het indienen van een
zienswijze op de conceptbegroting
MRE 2018 is 20 mei 2017.
2.

Niet-bespreekstukken

2.1

5847

Convenant groene handhaving

1. Het Convenant Groene handhaving

Door de voorgestelde vorm van sa-

Noord-Brabant wordt vastgesteld en

menwerking zijn er in de provincie op

aangegaan.

het terrein van de groene handhaving

2. Het Interventie-arrangement Wildcrossen
wordt vastgesteld en aangegaan.
3. De raad wordt door middel van de
bijgevoegde raadsbrief geïnformeerd.
4. De burgemeester ondertekent het Convenant

meer toezichthouders en handhavers
beschikbaar waardoor acties in het
kader van toezicht en handhaving efficiënter en effectiever kunnen verlopen.

Groene handhaving Noord-Brabant en het
Interventie-arrangement Wildcrossen.
2.2

5826

Verzoek om ontheffing parkeerverbod aan de

Verzoek om ontheffing afwijzen

Molenweg 22 te Beek en Donk

Voorgesteld wordt om de aanvraag
om parkeerontheffing te weigeren gelet op het feit dat het plaatsen van
grotere voertuigen binnen de bebouwde kom het uiterlijk aanzien van
een woonwijk schaadt. Ongewenste
precedentwerking.

2.3

5820

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht
2017: Archief- en Informatiebeheer

1. De rapportage Uitvoeringsprogramma

De Rapportage Archief- en Informa-

Interbestuurlijk Toezicht 2017: Archief- en

tiebeheer 2016 is opgesteld naar aan-

Informatiebeheer is vastgesteld;

leiding van het Uitvoeringsprogramma
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Samenvatting

2. De gemeenteraad wordt met bijgaande

Interbestuurlijk Toezicht 2017. Door

raadsinformatiebrief geïnformeerd over de

het vaststellen van het rapport en het

rapportage;

actief aanpakken van de in het rap-

3. Een afschrift van de rapportage wordt

port genoemde aandachts- en verbe-

verzonden naar de provincie ten behoeve van

terpunten, wordt grotendeels voldaan

Interbestuurlijk Toezicht 2017.

aan de vereisten van het Interbestuurlijk Toezicht 2017 vastgesteld
door de Provincie Noord-Brabant.

2.5

5853

Aanvraag planschade de Klumper 9 in Lieshout

Overeenkomstig het advies van adviseur SAOZ

Er is een aanvraag voor een tege-

wordt aan de eigenaar van het perceel De

moetkoming in de schade ten gevolge

Klumper 9 in Lieshout geen vergoeding voor

van bestemmingsplan 'De Fontein' in

planschade (bestemmingsplan “De Fontein”)

Lieshout. De gemeente heeft advies

toegekend.

gevraagd aan een onafhankelijk adviseur . Naar aanleiding van het advies
heeft het college besloten geen planschade toe te kennen.

2.6

5856

Raadsinformatiebrief bouw huurappartementen

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande

In het bestemmingsplan Het Klavier

Het Klavier

conceptraadsinformatiebrief.

in Aarle-Rixtel is een appartementencomplex met 22 koopappartementen
opgenomen. De belangstelling voor
deze koopappartementen is tot op
heden te gering gebleken voor ontwikkelaar woningbouwvereniging
Bergopwaarts en Adriaans Projectontwikkeling, om tot realisatie van
het appartementencomplex over te
gaan. Met Bergopwaarts is nu afgesproken dat zij in plaats van de koop-
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Samenvatting

appartementen nu huurappartementen gaan realiseren.
2.9

5862

Rapportage Participatiewet/banenafspraak
Laarbeek

1. Het College heeft kennisgenomen van de
rapportage.
2. De informatie wordt in een raadsinformatiebrief aangeboden aan de gemeenteraad.

2.10

5849

Bewerkingsovereenkomst GR Peelgemeenten.

Stemt in met de bewerkingsovereenkomst.

Senzer is gevraagd inzichtelijk te
maken wat de gemeente Laarbeek
tot nu toe heeft gerealiseerd in het
kader van de banenafspraak en/of
het mogelijke quotum. Kijkend naar
de vastgestelde percentages kan
geconcludeerd worden dat de
gemeente Laarbeek met een
percentage van 2,3% een goede
start heeft gemaakt met het
creëren van kansen voor personen
met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Met de bewerkingsovereenkomst
wordt voldaan aan de vigerende regelgeving die van toepassing is voor
het verwerken van persoonsgegevens
door de GR Peelgemeenten en de individuele gemeenten in de Peelregio
waarmee persoonsgegevens worden
uitgewisseld.

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Vooraankondiging netwerkevent Food in Helmond

Wethouders Meulensteen, Buter en Briels gaan.
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Samenvatting

maandag 15 mei 2017
3.2

Uitnodiging NK Straatmaker dat van 19 t/m 21 april

v.k.a.

2017
3.3

Invitation Dies Natalis TU/e 20 April 2017

v.k.a.

7/7

