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

Nr.

B&W

Onderwerp

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

Beslissing

Toelichting op besluit

1.1

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 12

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

O

juli 2016.

concept vastgesteld.

Raadsinformatiebrief mbt bijstelling hoogte uit-

Ingestemd wordt met de aangepaste Raadsin-

De hoogte van de uitkering gemeen-

kering gemeentefonds.

formatiebrief om de raad hierover te infomeren.

tefonds wijzigt als gevolg van de

1.2

5377

O

nieuwe verdeling van het subcluster
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Stedelijke Vernieuwing
(VHROSV) plus de bijstelling van de
berekening gemeentefonds tegen
constante prijzen.
Door middel van een
raadsinformatiebrief wordt de
gemeneteraad hierover geinformeerd.
1.4

5362

O

1.5
O

5386

Beantwoording vragen vanuit commissie RO in-

Ingestemd wordt met de aangepaste raadsinfor-

Vanuit de commissie RO zijn vragen

zake taakoverdracht ODZOB.

matiebrief inzake de beantwoording van de vra-

gesteld over de afhandeling van

gen over de afhandeling van omgevingsvergun-

omgevingsvergunningen onderdeel

ningen bouw en strijdig handelen met het be-

bouw en strijdig handelen met het

stemmingsplan.

bestemmingsplan.

• Het college stemt in met de inhoud van ‘Loca-

De raad heeft het college middels een

tie-studie Aarle-Rixtel’;

motie opgedragen om op zoek te

• start een nader onderzoek op naar de moge-

gaan naar nieuwe woningbouwloca-

Locatiestudie Aarle-Rixtel.

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

lijkheden van ontwikkeling van de locaties Bra-

ties in Aarle-Rixtel. In de ‘Locatiestu-

bantlaan-Noord en Kannelustweg.

die Aarle-Rixtel’ zijn 11 locaties onder

Het college wenst parallel daaraan een nadere

de loep genomen en getoetst aan 15

studie naar de ontwikkelmogelijkheden voor de

criteria. Het college start naar aanlei-

middellange termijn op de locaties: Valkendijk,

ding van deze studie een nader on-

Kanaaldijk en de Jan van Rixtelstraat.

derzoek op naar de mogelijkheid om
twee locaties op korte termijn tot
ontwikkeling te brengen.

1.6

5379

O

Aanleg parkeerplaatsen in de hoofdgroenstruc-

Ingestemd wordt met de aanleg van parkeer-

De Handboogvereniging heeft aan-

tuur aan de Lijsterstraat in Aarle-Rixtel.

plaatsen in de hoofdgroenstructuur aan de Lijs-

dacht gevraagd voor de parkeerpro-

terstraat in Aarle-Rixtel en de commissie RO

blemen bij hun clubgebouw. Het

wordt hierover geïnformeerd.

voorstel is om de aanwezige puinverharding van de tijdelijke parkeerplaats die er nog ligt van de tijdelijke
huisvesting van de school te gebruiken voor de aanleg van de nieuwe
parkeerplaatsen. De kosten van de
aanleg van de parkeerplaatsen kunnen ten laste worden gebracht van:


€ 2.000,- ten laste van het
krediet “voorzieningencluster
Aarle-Rixtel”



€ 2.000,- ten laste van de
post “onvoorzien”.

Een en ander te verwerken in de
eerstvolgende tussenrapportage.
1.7

5370

Principeverzoek nieuwbouw woonboerderij

In principe medewerking verlenen aan een plan

Verzoeker wil op het perceel een
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Nr.

Onderwerp

Schutsstraat 34 te Lieshout.

O

Beslissing

Toelichting op besluit

tot herbouw van de woonboerderij met als voor-

nieuwe woonboerderij bouwen en de

waarde dat de bestaande boerderijwoning wordt

bestaande woonboerderij gebruiken

gesloopt dan wel zodanig wordt aangepast dat

als bijgebouw. Het bestemmingsplan

deze voldoet aan de kenmerken van een bijge-

voorziet hier niet in. De vraag is of

bouw.

hieraan meegewerkt moet worden
middels een herziening van het bestemmingsplan ter plaatse.

1.8
O

5390

B&W-voorstel Voorgenomen besluit vaststellen

1.

Het bedrijfsplan Peelgemeenten Wmo, Jeugd

De Peelgemeenten Asten, Deurne,

bedrijfsplan Peelgemeenten Wmo, Jeugd en

en BMS, Peelorganisatie en lokale ge-

Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren

BMS, Peelorganisatie en lokale gebiedsteams

biedsteams wordt vastgesteld (als voorge-

voeren per 1-1-2017 de

nomen besluit i.v.m. nog te ontvangen ad-

dienstverlening voor Wmo, Jeugd en

vies lokale OR-en).

BMS gezamenlijk uit conform het

De incdentele opstartkosten ad. 1 miljoen

dienstverlenings- en bedrijfsvoering

euro en voorbereidingskosten (150.000 euro)

concept uit bijgevoegd bedrijfsplan.

2.

conform de afgesproken verdeelsleutels worden nu beschikbaar gesteld zodat het Bedrijfsbureau Peelgemeenten de bouw- en
ontvlechting kan realiseren in 2016.
3.

Ingestemd wordt met het verzenden van bijgevoegde brief aan de gemeente Helmond.
De burgemeester van Someren, de heer Alfred Veltman, wordt gemachtigd om deze
brief namens de 5 gemeenten te ondertekenen. In deze brief wordt ook de gemeente
Helmond gemachtigd om de contracten met
Centric namens de vijf Peelgemeenten op te
zeggen per 1 januari 2017.
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

4.

Toelichting op besluit

Ingestemd wordt met het verzenden van bijgevoegde raadsinformatiebrief (op 19 juli
2016 via de griffiers) indien alle Peelgemeenten met het bedrijfsplan hebben ingestemd in
de colleges van 19 juli 2016.

1.10

5365

O

Ambitiedocument en vervolg ontwikkeling Kop

Besloten is:

Het college van B&W heeft kennis ge-

van Aarle-Rixtel

1. kennis te nemen van het resultaat van de eer-

nomen van het door Tauw opgestelde

ste fase in het proces tot ontwikkeling van de

ambitiedocument dat een

Kop van Aarle-Rixtel: het ambitiedocument;

gebiedanalyse, stakeholdersanalyse

2. door te gaan met de tweede fase waarbij in

en de inspiratie die er op ambtelijk en

overleg gegaan wordt met (potentiële) stakehol-

bestuurlijk niveau voor de Kop van

ders, en;

Aarle-Rixtel ligt weergeeft. Op basis

3. de gemeenteraad hierover middels bijgevoeg-

daarvan heeft het college van B&W

de raadsinformatiebrief te informeren.

opdracht gegeven om een extern
proces op te starten tot ontwikkeling
van de Kop van Aarle-Rixtel en de
raad hierover te informeren.

1.11
O

5389

Huisvestingsproblematiek Commanderij Colle-

Het college kiest er richtinggevend voor om voor

Het bestuur van het Commanderij

ge.

de korte termijn te voorzien in 2 noodlokalen en

College heeft aangegeven dat er als

om voor de lange termijn tot een adequate op-

gevolg van een sterk toegenomen

lossing te komen voor betrokken partijen waarbij

aantal inschrijvingen al voor het

de belangen van alle betrokken partijen goed

komend schooljaar behoefte is aan

meegewogen worden.

extra huisvesting. Hoewel de
wettelijke voorschriften het realiseren
van huisvesting op zo'n korte termijn
eigenlijk niet mogelijk maakt heeft
het college, gezien de dringende
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

noodzaak, besloten de in de
Verordening Voorzieningen
Huisvesting Onderwijs genoemde
hardheidsclausule toe te passen. Aan
het Commanderij College is dan ook
toegezegd alle mogelijkheden te
zullen gaan onderzoeken.
2.

Niet-bespreekstukken

2.5

5378

O

Kredietaanvraag Quick Scan noordelijke ver-

Ingestemd wordt met het beschikbaar stellen

In het kader van de

bindingsweg N 279 - Kanaaldijk.

van een krediet van € 4.500,- exclusief BTW

Bereikbaarheidsagenda is een van de

voor de bijdrage van de gemeente Laarbeek in

oplossingsrichtingen het nader

het uitvoeren van een quick scan naar de moge-

onderzoeken van de effecten van de

lijkheden van een nieuwe verbindingsweg tussen

aanleg van een nieuwe weg tussen de

de N 279 en de Kanaaldijk NW ten zuiden van

N 279 en de Kanaaldijk NW. De

Aarle-Rixtel.

kosten van de quick scan zijn
geraamd op € 13.500,- . Het voorstel
is dat elke belanghebbende gemeente
1/3 deel ( € 4.500,- excl. BTW) van
de kosten betaalt. In de begroting zijn
hiervoor geen middelen aanwezig.
Het voorstel is om dekking van deze
kosten ten laste te brengen van de
post "onvoorzien". Een en ander
wordt verwerkt in de eerstvolgende
tussenrapportage.
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Vooraankondiging van MRE over mini-symposium EU-

Wethouder Van Zeeland gaat, burgemeester Van

O

arbeidsmigranten op 12 oktober 2016.

der Meijden onder voorbehoud (graag in agenda

Toelichting op besluit

zetten)
3.2

Prinsjesdagsymposium voor leden BZW Oost, BZW 's-

O

Hertogenbosch, BZW Eindhoven, BZW Helmond/Peelregio

Wethouder Meulensteen gaat.

op 21 september 2016 om 15.30 uur in Veghel
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