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B&W

1.1
1.2

4949

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 12

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

januari 2016.

concept vastgesteld.

Decembercirculaire 2015 Gemeentefonds.

1. De decembercirculaire 2015 gemeentefonds

Het zwaartepunt van de

wordt voor kennisgeving aangenomen;

besluitvorming over de uitkeringen uit

2. De financiële gevolgen 2015 worden verwerkt

het gemeentefonds vindt zijn neerslag

in de jaarrekening 2015;

in de jaarlijkse mei- en

3. De financiële gevolgen 2016 worden verre-

septembercirculaires. Een

kend met het geraamde rekeningresultaat 2016;

decembercirculaire verschijn t niet elk

4. De financiële gevolgen van het meerjarenper-

jaar, maar ook dit jaar is weer een

spectief 2017 e.v. worden betrokken bij de sa-

versie verschenen.

menstelling van de Kadernota 2017;

De decembercirculaire gemeentefonds

5. De raad wordt geïnformeerd via een RIB.

2015 bevat informatie over de
afwikkeling van de laatste zaken van
het uitkeringsjaar 2015. Daarnaast
wordt informatie verschaft over
ontwikkelingen in 2016 e.v.
De financiële gevolgen 2015 worden
verwerkt in de jaarrekening 2015, de
financiële gevolgen 2016 worden
verwerkt in de 1e financiële bijstelling
2016 als verrekening met het ge-

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

raamde rekeningresultaat 2016 en de
financiële gevolgen 2017 e.v. worden
betrokken bij de samenstelling van de
Kadernota 2017.
1.3

4976

Kredietaanvraag vervanging OVL 2016 + meer-

1. Er wordt ingestemd met het voorgestelde ver-

In dit advies wordt het College geïn-

jarenprogramma vervanging OVL 2015-2020.

vangingsprogramma openbare verlichting 2016.

formeerd over het voorgestelde ver-

2. Bij deze vervangingen wordt in principe geko-

vangingsprogramma openbare ver-

zen voor energiezuinige LED-verlichting.

lichting 2016 en het meerjaren ver-

3. Een krediet van € 258.000,- wordt beschik-

vangingsprogramma voor de periode

baar gesteld.

2016-2020. Bovendien wordt het

4. Er wordt kennis genomen van het meerjaren

Energieakkoord voor duurzame groei

vervangingsprogramma openbare verlichting

aan de orde gesteld.

2016-2020.
2.3

4952

Verordening inburgering Laarbeek 2015.

Besloten is:
1. De raad voor te stellen om, gehoord het advies van de commissie Sociaal Domein, de Verordening Inburgering Laarbeek 2013 in te trekken en in te stemmen met vaststelling van de
Verordening Inburgering Laarbeek 2015, conform bijgevoegd ontwerp;
2. De verordening op de gebruikelijke wijze bekend te maken;
3. Onder voorbehoud van vaststelling van de
Verordening Inburgering Laarbeek 2015:
a. de Beleidsregels Inburgering Laarbeek 2013
in te trekken;

De Verordening Inburgering Laarbeek
2013 is vastgesteld door de raad op
27 juni 2013. Bijgaand treft u aan een
nieuwe Verordening Inburgering
Laarbeek 2015. Reden voor een
nieuwe verordening is dat de grondslag voor deze verordening is gewijzigd met de komst van de Participatiewet. In de nieuwe verordening is
de term ‘WWB’ vervangen door ‘Participatiewet’. Inhoudelijk komt de
nieuwe verordening overeen met de
huidige verordening. Dit betekent dat
de voorgesteld wijzigingen regeltechnisch van aard zijn.
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b. de Beleidsregels Inburgering Laarbeek
2015 vast te stellen;
c. de Beleidsregels Inburgering Laarbeek 2015
op de gebruikelijke wijze bekend te maken.
2.5

4982

Subsidieverzoek t.b.v. handbaltoernooi.

De verordening heeft en had alleen
betrekking op personen die vallen onder het overgangsrecht (gemeente
heeft nu op het gebied van inburgering geen taken meer).

Besloten is om:

Handbalvereniging Bedo heeft een

1. het huurbedrag ten behoeve van BEDO’s scho-

scholierenhandbaltoernooi. Voor de

lierenhandbaltoernooi, ad € 315,- kwijt

organisatie van dit toernooi vraagt de

te schelden;

handbalvereniging een bijdrage in de

2. het subsidiebedrag direct vast te stellen waar-

vorm van het

bij geen verantwoording over de uitgaven

kwijtschelden van de zaalhuur.

behoeft te worden afgelegd door de verzoeker;

Financiele en juridische paragraaf:

3. in te stemmen met de bijgesloten antwoord-

- Tegen dit besluit staat een

brief.

mogelijkheid van bezwaar open.
- De € 315,- ten laste brengen van de
post "ondersteuning lokale
evenementen” van cluster 7
van het subsidieprogramma.

3.1

Uitnodiging van Harmonie Oefening en Uitspanning voor

College met partners.

carnavalsconcert op vrijdag 5 februari 2016 in Het Anker
in Beek en Donk.
3.2

Uitnodiging van Toneelvereniging Lieshout voor een van

Collegeleden die gaan geven datum door aan secre-

de uitvoeringen van de klucht “Boerenbont en rode lamp-

tariaat.

jes” in het Dorpshuis in Lieshout.
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