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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 20 september 2016
Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen (met uitzondering van agendapunt 1.4) en Van Zeeland
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1.2
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Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 13

De besluitenlijst wordt overeenkomstig concept

september 2016.

vastgesteld.

Voorbereiding herontwikkeling Oranjeplein Ma-

Het college stemt in met opdrachtverstrekking

Zorg om het Dorp heeft in 2012 een

riahout.

aan MTD Landschapsarchitecten voor het ver-

centrumvisie vervaardigd voor o.a.

vaardigen van een voorontwerp en een raming

het Oranjeplein in Mariahout. MTD

van de uitvoeringskosten voor het Oranjeplein in

landschapsarchitecten uit Den Bosch

Mariahout.

krijgt van de gemeente opdracht om
deze visie verder uit te werken en
hiervoor een globale kostenraming op
te stellen.

1.3

5465

Agenda bestuurlijk overleg Wocom

Ingestemd is met de voorgestelde agenda voor

Op 4 oktober 2016 vindt een

het bestuurlijk overleg met de Wocom op 4 ok-

bestuurlijk overleg plaats met de

tober 2016.

Wocom. Ten behoeve van het
bestuurlijk overleg is een
agendavoorstel gedaan.

1.5

5401

Subsidieverlening extra inzet sociaal raadslie-

Er wordt ingestemd met het verlenen van een

Mensen met vragen op het terrein

denwerk

eenmalige subsidie van € 3.510,- voor de uit-

van zorg en ondersteuning kunnen

breiding van sociaal raadsliedenwerk (SRW).

hun vraag lokaal stellen bij de vier
Teams Zorg en Welzijn (wijkteams).
In sommige gevallen kan de inzet van
een sociaal raadslid (in samenspraak
met de medewerker van het

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

wijkteam) oplossing bieden. Deze
sociaal raadslieden hebben meer
expertise als het om sociaal-juridische
vraagstukken gaat. De gemeente
heeft al subsidie-afspraken met de
LEVgroep over de inzet van sociaal
raadslieden. Deze capaciteit blijkt
ontoereikend. Dit heeft er onder meer
mee te maken dat in het verleden
meerdere partijen ondersteuning op
dit terrein boden, maar dat de
gemeente er sinds 2016 voor gekozen
heeft dit bij één partij neer te leggen:
de LEVgroep. Daarnaast ervaren
mensen de wereld met alle regels als
steeds complexer en neemt het aantal
mensen dat de Nederlandse taal niet
beheerst toe. Op verzoek van de
LEVgroep is het voorstel om de
capaciteit van het SRW met 2 uur per
week uit te breiden.
2.1

2.2

5472

5439

Verkoop bouwkavels.

Ingestemd wordt met de verkoop van de bouw-

Bouwpercelen kunnen pas juridisch

kavels aan de in het bijgevoegde overzicht ge-

geleverd worden nadat uw college

noemde kopers.

daarover een besluit heeft genomen.

Tussenuitspraak omgevingsvergunning Bed and

Besloten wordt om het besluit op de aanvraag

De rechtbank heeft aangegeven dat

Breakfast Beemdkant 9 Lieshout

omgevingsvergunning voor het oprichten van

de omgevingsvergunning verleend

een Bed & Breakfast aan de Beemdkant 9a in

kan worden voor een periode van tien

Lieshout te herroepen door het opnemen van een

jaar zoals het college heeft besloten.
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einddatum.

In de vergunning moet de startdatum
en einddatum worden opgenomen.

2.3

5453

Borgstelling tennisvereniging 't Slotje

Op verzoek van tennisvereniging ’t Slotje in Beek

Tennisvereniging 't Slotje vraagt de

en Donk het verlenen van een borgstelling van €

gemeente Laarbeek om een

25.000,- voor een geldlening van 10 jaar, jaar-

borgstelling voor een geldlening voor

lijks aflopend met

het renoveren van vier tennisvelden.

€ 2.500,-, t.b.v. de renovatie

van vier kunstgras tennisvelden.

Het verzoek om een borgstelling
betreft een geldlening van € 50.000,-,
waarvan 50% gevraagd wordt aan de
Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)
en 50% zijnde € 25.000,- aan de
gemeente Laarbeek. De SWS heeft
inmiddels ingestemd met dit verzoek,
onder een aantal voorwaarden,
waaronder een borgstelling van de
gemeente Laarbeek van 50%.

2.6

6749

Onderzoeksvragen evaluatie MRE.

Ingestemd wordt met de concept zienswijze op

In de gemeenschappelijke regeling

de onderzoeksvraagstelling evaluate bestuurlijke

MRE is bepaald dat er in 2017 een

samenwerking Metropoolregio Eindhoven.

evaluatie van de nieuwe manier van
samenwerking plaatsvindt. Inmiddels
is er een opdracht geformuleerd.
Deze is op 8 juli 2016 door het
Algemeen Bestuur van MRE
vrijgegeven voor inspraak. De raad
krijgt de gelegenheid om tot uiterlijk
1 november 2016 een zienswijze te
geven.

3.1

MRE - Gezocht: Kandidaten bestuurlijk trekker Werkplaats

Laarbeek heeft geen ambities.
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Strategie Ruimte
3.2

Uitnodiging afscheidsreceptie wethouder Meuwissen op 6

Burgemeester Van der Meijden gaat (indien moge-

oktober 2016

lijk samen met secretaris). Wethouder Van Zeeland
gaat.

Dienstenveiling van Stichting Laarhuys op 23 septem-

Burgemeester Van der Meijden en wethouder Briels

ber 2016

gaan. Wethouder Buter is er al bij de veiling.

3.4

Mini-symposium EU-arbeidsmigranten – 12 oktober 2016

Wethouder Van Zeeland gaat. Mogelijk gaat ook

3.6

Uitnodiging 5 jaar Dorpsraad Beek en Donk op 25 sep-

3.3

burgemeester Van der Meijden.
Wethouders Buter, Briels en Van Zeeland gaan.

tember 2016
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