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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 2 februari 2016
Aanwezige collegeleden: burgemeester Ronnes, wethouders Briels, Buter, Meulensteen (muv agendapunt Samenwerkingsovereenkomst De blauwe poort)
en Van Zeeland

Nr.

B&W

1.1
1.2

5030

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 26

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

januari 2015.

concept vastgesteld.

Raadsinformatiebrief m.b.t. beschikbaarheid

Het college stemt in met de inhoud van de

Mevr. v/d Zanden (fractie PNL) heeft

bedrag duurzaamheid.

Raadsinformatiebrief en draagt zorg voor ver-

een uiteenzetting gegeven waarom zij

zending.

van mening is dat de financiële middelen voor duurzaamheid nog niet beschikbaar zouden zijn gesteld. Middels
een raadsinformatiebrief wordt hierop
een antwoord gegeven.

1.3

5024

Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke

Ingestemd is met het ontwerp van de `Selectie-

De huidige selectielijst voor archief-

organen 2017.

lijst gemeenten en intergemeentelijke organen

bescheiden dient geactualiseerd te

2017’ en de akkoordverklaring wordt toegezon-

worden door toenemende digitalise-

den aan de VNG.

ring. Door akkoord te gaan met het
ontwerp van de `Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017’ zal deze lijst per 1 januari
2017 ook gaan gelden voor de gemeente Laarbeek.

1.4

5018

Samenwerkingsovereenkomst De blauwe poort.

De samenwerkingsovereenkomst met Water-

Aan de noordoostzijde van de kern

schap Aa en Maas aangaan en wethouder Van

Beek en Donk zijn Waterschap Aa en

Zeeland machtigen tot ondertekening over te

Maas en de gemeente Laarbeek in

Nr.

Onderwerp

Beslissing

gaan.

Toelichting op besluit

2012 een innovatief waterproject gestart dat ter plekke moet leiden tot
voldoende water, goede waterkwaliteit, versterking van de agrarische
economie, recreatieve mogelijkheden
en beleving van ‘Waterpoort van de
Peel’. Om dit te bereiken hebben beide partijen in januari 2014 procesafspraken vastgelegd in een intentieovereenkomst. Om het project een
slag concreter te krijgen wordt nu
voorgesteld om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan ten behoeve van een verdere verdieping van
de werkzaamheden.

1.6

5015

Verzoek om rechtstreeks beroep.

Besloten wordt om in te stemmen met het ver-

Naar aanleiding van een ontvangen

zoek om rechtstreeks beroep bij de bestuurs-

dwangsombesluit is namens

rechter als bedoeld in artikel 7:1a van de Alge-

belanghebbende bezwaar

mene wet bestuursrecht.

aangetekend en is het college in het
bezwaarschrift verzocht om in te
stemmen met rechstreeks beroep
ingevolge artikel 7:1a van de Awb.
Geadviseerd wordt om, gelet op de
eerder uitgebreide uitwisseling van
standpunten, in te stemmen met dat
verzoek.

1.7

5025

Uitwerking Subsidieprogramma Maatschappelijk

Het college:

- Alle verenigingen die minder dan €

2/6

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Domein 2016-2019: werkwijze 10% extra sub-

1. heeft kennis genomen van de uitwerking wat

2.500,- basissubsidie ontvangen,

sidie als beloning voor maatschappelijke inzet.

betreft de werkwijze 10% extra subsidie als be-

krijgen als beloning voor

loning voor maatschappelijke inzet;

maatschappelijke inzet een vast

2. Stemt in met het informeren van de commis-

bedrag van € 250,-. Verenigingen

sie Sociaal Domein over deze werkwijze op 16

boven de € 2.500,- krijgen 10% extra

februari 2016.

van het bestaande subsidiebedrag.
Het subsidieplafond is € 10.000,-.
- Verenigingen die in aanmerking
komen voor de extra subsidie zullen
schriftelijk worden geïnformeerd over
de werkwijze.

1.8

5033

Nieuw subsidiesysteem voor kunst- en cultuur-

Met de Commissie Sociaal Domein van gedach-

Uitvoeringsregels zijn gemaakt in

educatie.

ten wisselen over de eerste opzet van een nieuw

samenspraak met betrokkenen in het

subsidiesysteem voor kunst- en cultuureducatie.

veld. Als de uitvoeringsregels zijn
vastgesteld dan volgt de
communicatie met de inwoners.

2.1

5022

Rapportage treasuryactiviteiten 4e kwartaal

De rapportage treasuryactiviteiten is voor ken-

Door middel van een beknopte

2015.

nisgeving aangenomen.

rapportage wordt per kwartaal de
voortgang van de
treasuryactiviteiten in beeld gebracht.

2.2

5037

Voortgang invoering Vennootschapsbelasting.

Kennisnemen van het voortgangsdocument Ven-

Sinds 2016 is de vrijstelling die

nootschapsbelasting.

gemeenten genoten voor de
Vennootschapsbelasting vervallen.
gemeente Laarbeek is bezig met de
invoering van de nieuwe
belastingplicht.
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Nr.

Onderwerp

2.3

5023

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling wijzigingsplan Zorgboerderij Broek

Het wijzigingsplan wordt vastgesteld conform

Het wijzigingsplan heeft als ontwerp

4, Mariahout.

bijgaand conceptbesluit.

gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Er is een zienswijze
ingediend door de provincie. De
zienswijze is aanleiding het
wijzigingsplan gewijzigd vast te
stellen.

2.4

5014

Verzoek bouwen woning naast Kapelstraat 116

Aan het verzoek geen medewerking verlenen

Tussen de Goorloop en Kapelstraat

te Beek en Donk.

vanwege strijd met het openplekkenbeleid.

116 ligt een perceel met agrarische
bestemming. Betrokkenen willen
daarop een woning bouwen. Locatie
voldoet niet aan de criteria zoals
genoemd in de nota
openplekkenbeleid zodat het verzoek
afgewezen dient te worden.

2.5

4998

Liesdijk 2 in Beek en Donk.

1. De omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Op 5 augustus 2015 is een aanvraag

wordt verleend;

om omgevingsvergunning (beperkte

2. De melding Activiteitenbesluit milieubeheer

milieutoets (OBM)) en een melding op

wordt geaccepteerd.

grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend voor de locatie
Liesdijk 2 in Beek en Donk. Het betreft een aanvraag voor het wijzigen
van de veebezetting binnen bestaande bebouwing: een toename met 10
stuks jongvee en met 10.000 vleeskuikens. Tijdens de toetsing aan de
wet- en regelgeving is gebleken dat

4/6

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

er een strijdigheid is met de Wet
geurhinder en veehouderij (vaste afstand). Dit is geen grond om de vergunning te weigeren.
2.6

4989

Subsidieverzoek Stichting Meent van der Sluis.

Subsidieverzoek afwijzen vanwege geen direct

De Stichting Meent van der Sluis wil

belang voor Laarbeek.

een monument oprichten in Groningen om de bewoners van die provincie een hart onder de riem te steken
vanwege de aardbevingen aldaar. Een
dergelijk verzoek is niet gericht op de
inwoners van Laarbeek en past niet in
ons subsidiebeleid.

2.8

5031

Pilot Laarbeek.

1. Instemmen met de in het projectvoorstel om-

Het budget Huishoudelijke

schreven uitvoering van een pilot door het ge-

verzorging/WMO

biedsteam van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Klanttevredenheidsonderzoek wordt

Laarbeek.

niet besteed. Belangrijkste reden

2. Instemmen met de bekostiging van de inhou-

hiervoor ligt in het gegeven dat de

delijke ondersteuning van deze pilot uit het bud-

kwantitatieve uitvoering van het

get huishoudelijke verzorging/wmo klanttevre-

onderzoek voorbij gaat aan de wens

denheidsonderzoek à (maximaal) € 7.500,-

om kwalitatief inzicht, in de lijn van
de transformatie doelen zoals we ons
die gesteld hebben in onder andere
het WMO beleidsplan.
De uitvoering van de pilot ligt in de
lijn van, het tegemoetkomen aan,
cliënttevredenheid.

2.9

5026

Plan van aanpak aanbevelingen archiefrappor-

1. Het plan van aanpak is vastgesteld;

Het plan van aanpak aanbevelingen

5/6

Nr.

Onderwerp

tage 2014.

Beslissing

2. De gemeenteraad wordt met bijgaande

Toelichting op besluit

archiefrapportage 2014 is opgesteld

raadsinformatiebrief geïnformeerd over het

naar aanleiding van bevindingen van

plan van aanpak;

het Regionaal Historisch Centrum

3. Een afschrift van het plan van aanpak wordt
verzonden naar de provincie.

Eindhoven. Door het implementeren
van de aanbevelingen zullen de regels
en procedures rondom
informatiebeheer beter ingebed
worden in de organisatie. Dit zal
resulteren in betere en
betrouwbaardere informatie.

3.1

Uitnodiging netwerkbijeenkomst Opsporen Conventionele

vka

Explosieven 2016 op 7 maart 2016 in Rotterdam.
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