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Nr.

B&W

Onderwerp

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering

1.1

Beslissing

Samenvatting

Besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

25 april 2017
1.2

5884

1e tussenrapportage 2017

1. Ingestemd is met de inhoud van de 1e
tussenrapportage 2017;
2. De 1e tussenrapportage 2017 wordt na

Door middel van deze tussenrapportage wordt de raad primair geïnformeerd
over de stand van zaken van de be-

behandeling in de diverse commissies ter

noemde ambities zoals opgenomen in

vaststelling aangeboden aan de raad.

de Programmabegroting 2017. Daarnaast vindt een actualisatie plaats van
de financiële budgetten welke worden
verwerkt in een begrotingswijziging.

1.3

5873

Rapportage treasuryactiviteiten 1e kwartaal
2017

1. De rapportage treasuryactiviteiten is voor
kennisgeving aangenomen.
2. Overgegaan wordt tot het aantrekken van
een geldlening ter grootte van € 5 miljoen

Door middel van een beknopte rapportage wordt per kwartaal de voortgang
van de treasuryactiviteiten in beeld
gebracht.

met een looptijd van 10 jaar lineair,
rentevast.
1.4

5860

Uitgangspunten verhardingenbeheer Laarbeek

Ten behoeve van het opstellen van het

Het College van Burgemeester en Wet-

beleidsplan verhardingenbeheer wordt een

houders heeft de uitgangspunten vast-

budget beschikbaar gesteld van € 25.000,-.

gesteld voor het nieuw op te stellen
beleidsplan verhardingenbeheer. Er is
een indicatieve kostenraming gemaakt

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

van het nieuw op te stellen beleidsplan
verhardingenbeheer. Omdat extra financiële middelen nodig zijn wordt bij
de Kadernota de budgetuitbreiding opgenomen.
1.5

5863

Blink; toetreding gemeente Heeze-Leende

1. Kennis te nemen van het besluit van het

Burgemeester en wethouders van Hee-

Algemeen bestuur om in te stemmen met de

ze-Leende hebben gevraagd om toe te

voorgenomen toetreding van burgemeester

mogen treden tot de regeling Blink.

en wethouders van Heeze-Leende tot de

Door het Algemeen Bestuur van Blink

gemeenschappelijke regeling reiniging Blink

is hierop positief gereageerd. Noodza-

2017.

kelijk is dat de regeling met het oog

2. In te stemmen met de voorgenomen
Wijziging van de gemeenschappelijke

hierop gewijzigd wordt. De voorliggende regeling wordt hierop aangepast.

regeling reiniging Blink 2017.
3. In te stemmen met het ontwerp
raadsvoorstel waarbij de gemeenteraad
gevraagd wordt toestemming te geven tot
het wijzigen van de gemeenschappelijke
regeling reiniging Blink 2017.
4. Na verkregen toestemming van de
gemeenteraad als college het besluit te
nemen tot het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling reiniging Blink
2017.
1.6

5838

Vaststelling bestemmingsplan De Wolfsputten
8, Aarle-Rixtel

- Het college stemt in met de inhoud van de
responsnota;
- en legt bestemmingsplan De Wolfsputten 8,

Het bestemmingsplan voorziet in het
realiseren van permanente teeltondersteunende voorzieningen aan De
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Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

Aarle-Rixtel ter vaststelling voor aan de

Wolfsputten 8. Tegen het ontwerpbe-

gemeenteraad na tussenkomst van de

stemmingsplan zijn vier zienswijzen

commissie Ruimtelijk Domein.

ingediend. De zienswijzen zijn verwoord en beoordeeld in de responsnota
en noodzaken het bestemmingsplan
gewijzigd vast te laten stellen.

1.7

5872

Begrotingen en jaarrekening Blink

De raad wordt voorgesteld om de navolgende

De gemeenteraad moet gelegenheid

stukken voor kennisgeving aan te nemen:

krijgen om van hun gevoelen te doen

1. Jaarrekening 2016 Gemeenschappelijke

blijken omtrent de ontwerpbegroting

Regeling Reiniging Blink;
2. Meerjarenraming 2018-2021, de gewijzigde

van de Gemeenschappelijke Regeling
Reiniging Blink. Het bestuur van de

begroting 2017, begroting 2018 en

Gemeenschappelijke Regeling Reini-

meerjarenbegroting Gemeenschappelijke

ging Blink dient dit gevoelen te betrek-

Regeling Reiniging Blink.

ken bij de afwegingen die leiden tot
het vaststellen van de begroting.

1.8

5869

Tussenevaluatie Wmo-beleid 2015-2018

1. Het college neemt kennis van de inhoudelijke

In 2014 is een ambitieus Wmo-

tussenevaluatie (bijlage 1) en de financiële

beleidsplan vastgesteld, opgesteld met

verantwoording 2016 (bijlage 2).

behulp van de gemeenschap. Een plan

2. Het college neemt kennis van het advies van

dat in de regio vaak als 'mooi voor-

de Wmo-Raad inzake de tussenevaluatie

beeld' wordt aangehaald: zowel qua

(bijlage 3) en neemt zijn standpunt ten

inhoud als voor de manier waarop het

aanzien van de onderbesteding van

tot stand is gekomen.

budgetten over.

Nu is het tijd om een tussenbalans op

3. Het college stemt in met de uitgebrachte

te maken. Laarbeek kent een zeer ac-

(procesmatige) aanbevelingen zoals

tieve gemeenschap, waarin veel activi-

verwoord in dit advies.

teiten ontplooid worden; veelal zonder
enige (of geringe) financiële onder-
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Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

steuning. Deze activiteiten dragen mede bij aan de realisatie van de gestelde
doelen. Daarnaast vragen wij onze
professionele partners om in de lijn
van ons beleid projecten op te pakken.
Dat er veel gebeurt in Laarbeek blijkt
niet alleen uit onze eigen evaluatie,
maar ook uit de (recent uitgebrachte)
Volksgezondheidstoekomstverkenning
van de GGD, waarin ook tal van projecten worden aangehaald. Wij kunnen
trots zijn.
Naar de toekomst toe is het van belang
de ingeslagen weg te blijven volgen,
maar enkele accenten te verleggen: op
inhoud én op proces. Zo zijn er een
aantal inhoudelijke thema's die om een
doorontwikkeling vragen en waar vanuit de gemeente dus nadrukkelijker op
gestuurd moet worden. Ook is het van
belang om nieuwe 'doeners' binnen de
gemeenschap 'mee te nemen' en dit
proces van inwonerparticipatie zorgvuldig te begeleiden en te ondersteunen. Hiervoor hebben wij onze belangrijkste partner in deze (Vierbinden)
nodig.
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Nr.

Onderwerp

2.

Niet-bespreekstukken

2.1

5859

Afhandeling datalek Geotax

Com/
raad

Beslissing

1. Vooralsnog wordt, vanwege het uitblijven van

Samenvatting

Vooralsnog wordt Geotax niet aan-

schade, Geotax niet aansprakelijk gesteld en

sprakelijk gesteld voor de ontstane

afgezien van het opeisen van een boete.

datalek en wordt geen boete opgeëist

2. Ingestemd wordt met de brief aan de directie
van Geotax.
3. De raad wordt geïnformeerd door middel van
een RIB.
4. Binnen de organisatie wordt aandacht

vanwege het uitblijven van schade.
Een brief wordt verzonden aan Geotax, waarin het college haar ongenoegen uit over de wijze waarop vanuit
Geotax (niet) gecommuniceerd is.

gevraagd voor de wijze waarop met
privacygevoelige informatie dient te worden
omgegaan.
2.2

5876

Afwijzen aanvraag parkeerontheffing Leliestraat

Verzoek om ontheffing afwijzen.

8 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

5881

Kosten tijdelijk programmateam Bereikbaar-

Ingestemd wordt met het beschikbaar stellen

Toelichting voor pers en inwoners

heidsagenda.

van een krediet van € 11.061,63 voor het tijde-

(wat/doel, wie, waarom, hoe en wan-

lijk programmateam Bereikbaarheidsagenda.

neer?) Op 20 oktober 2016 heeft de
gemeenteraad ingestemd met de Bereikbaarheidsagenda. Het doel van de
samenwerking van de regiogemeenten
is het realiseren van de gezamenlijke
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Beslissing

Samenvatting

visie die in de Bereikbaarheidsagenda
‘Brainport Duurzaam Slim Verbonden’(verder te noemen Bereikbaarheidsagenda ZO-B) is uitgewerkt. De
kosten voor het tijdelijk programmateam worden verdeeld over 21 gemeenten.
2.4

2.5
O

5883

5865

Toekennen van een straatnamen in het plan De

1. Vastgesteld worden de straatnamen: Rosen-

In het plan De Beekse Akkers zijn al di-

Beekse Akkers

borg (voor de blauw gemarkeerde weg); Kruis-

verse straatnamen vastgesteld. In ver-

akkerdreef (voor de roze gemarkeerde weg); De

band met de verdere invulling van dit

Driessen (voor de grijsgroen gemarkeerde weg);

plan zijn een aantal nieuwe straatna-

Parsakker (voor de geel gemarkeerde weg); Val-

men nodig. De commissie heeft desge-

kenhof (voor het hofje).

vraagd de nieuwe straatnamen: Rosen-

2. De straatnamen worden gepubliceerd in Mooi

borg, Kruisakkerdreef, De Driessen,

Laarbeek.

Parsakker en Valkenhof voorgesteld.

Benoeming nieuwe leden lokale Cliëntenraad

Besloten is de heer P. Biemans en de heer H.

De lokale Cliëntenraad Werk & Inkomen

Werk & Inkomen

Coppens te benoemen als lid van de lokale Cliën-

brengt gevraagd en ongevraagd advies

tenraad Werk & Inkomen voor de periode van de

uit aan het college van burgemeester en

zittingsduur van de huidige gemeenteraad.

wethouders over voorgenomen beleid
inzake de uitvoering van de Participatiewet. Vanwege het vertrek van een
zittend lid en de wens om de cliëntenraad uit te breiden met ervaringsdeskundigen stelt de cliëntenraad twee
personen voor om als lid te gaan deelnemen aan de Cliëntenraad.
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Onderwerp

2.6

5878

Extra avond openstelling 2017

O

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

Voorgesteld wordt in te stemmen met:

Het aantal bezoekers bij Burgerzaken

10 extra avondopenstellingen bij burgerzaken op

neemt in het voorjaar tot de zomerva-

de maandagavond van 17.45 – 19.45 uur, van 8

kantie ieder jaar toe. Dit jaar verwach-

mei t/m 3 juli 2017 én op 11 en 18 december

ten we bovenop de normale toename

2017;

voor de vakantie, een extra toename
doordat 5 jaar geleden, in juni 2012,
kinderen niet meer mochten worden
bijgeschreven in het reisdocument van
de ouder. Dit bracht 5 jaar geleden een
extra toename van aanvragen reisdocumenten met zich mee. Deze ‘kinderen’ worden dit jaar ook weer verwacht voor het aanvragen/vernieuwen
van het reisdocument.

2.7
O

5882

Begrotingen en jaarrekening Senzer

- Conceptbegroting en de jaarrekening ter
kennisgeving aan te nemen.
- De raad bijgaand raadsvoorstel aan te bieden.

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze te geven op
de conceptbegroting van gemeenschappelijke regeling Senzer. Het
bestuur van Senzer dient deze
opvatting te betrekken bij de
afwegingen die leiden tot het
vaststellen van de begroting. De raad
heeft in de raadsvergadering van 16
maart 2017 een zienswijze ingediend
op de kaderbrief 2018. Deze
zienswijze is door Senzer verwerkt in
de conceptbegroting. Daarom wordt
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voorgesteld aan de raad om in de
zienswijze op de conceptbegroting
aan te geven dat men verheugd is
met het feit dat de zienswijze die op
de kadernota is ingediend is verwerkt
in de conceptbegroting.
3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging congres KBO-Brabant 8 juni

Wethouder Van Zeeland gaat.

O

8/8

