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Nr.

B&W

1.1

Onderwerp

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 14

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Toelichting

maart 2017.
1.2

5781

Voorstel tot wijziging van de tarieventabel Le-

Ingestemd wordt om na advies van de commis-

Om de aanleg van glasvezel in het

gesverordening 2017.

sie AZ de raad voor te stellen tot aanpassing van

buitengebied mogelijk te maken is het

de tarieventabel van de Legesverordening 2017

van belang dat de tarieventabel van

onderdeel kabels en leidingen.

de Legesverordening 2017 wordt
aangepast.

1.5

5748

Vernieuwing digitale sociale kaart.

1. Ingestemd wordt met het voortzetten en ver-

De gemeente lanceert voor de zomer

beteren van de digitale sociale kaart voor twee

een website waar informatie over

jaar

zorg en welzijn in Laarbeek overzich-

2. Ingestemd wordt met het ondersteunen van

telijk aangeboden wordt. De website

de digitale sociale kaart met het bekostigen van

is voor en door Laarbeek. Dat wil

een community-manager bij Vierbinden.

zeggen dat informatie lokaal wordt
aangeleverd en op de website geplaatst. We starten met de onderwerpen waar het meest naar gevraagd
wordt bij de teams zorg en welzijn.
Om de website accuraat en actueel te
houden vraagt de gemeente aan
Vierbinden deze website te helpen
opbouwen en beheren.

1.8

5780

Concept-Woonvisie

Besloten wordt in te stemmen met de concept

De vorige woonvisie had een looptijd

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting

woonvisie 2017-2021 ‘Wonen en Laarbeek’, de

voor de periode 2011 – 2016 en is

laatste aanpassingen te laten plaatsvinden onder

per 1 januari 2017 komen te verval-

mandaat van de portefeuillehouder en deze door

len. Om met woningcorporatie Wo-

middel van bijgaand concept raadsvoorstel ter

Com de komende jaren prestatieaf-

vaststelling voor te leggen aan de gemeente-

spraken te kunnen blijven maken, is

raad.

het noodzakelijk te beschikken over
een actuele Woonvisie. Een document
waarbij we als gemeente op hoofdlijnen aangeven welke volkshuisvestelijke ontwikkelingen de komende jaren wenselijk zijn en waarop WoCom
dan voor het deel van de sociale woningbouw concrete voorstellen kan
doen. Daarnaast biedt een woonvisie
inzicht in de wensen en mogelijkheden die we als gemeente hebben om
nog verdere bouwplannen te ontwikkelen en waarop we accenten willen
leggen. Denk hierbij aan duurzaamheid, levensloopbestendigheid etc.
De concept woonvisie heeft gedurende de periode van 14 september tot
en met 14 oktober 2016 ter inzage
gelegen en zienswijzen daarop konden worden ingediend. Op basis van
de ingediende zienswijzen is het eerste concept van de Woonvisie aange-
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting

past. Het aangepaste concept is vervolgens besproken met de indieners.
Alle partijen kunnen met het voorliggend concept instemmen.
2.1

5793

Inschrijving pacht landbouwgronden 2017.

De pacht voor 2017 te gunnen aan de hoogste

Van 20 februari 2017 t/m 13 maart

inschrijvers zoals vermeld op bijgevoegd proces-

2017 liep de inschrijfperiode voor de

verbaal.

geliberaliseerde pacht van drie landbouwpercelen. De inschrijvingen zijn
inmiddels geopend en de biedingen
zijn in kaart gebracht. De gunning
kan nu plaatsvinden.

2.2

5786

Subsidie aan Laarbeek Herdenkt en Viert.

Aan Laarbeek Herdenkt en Viert een eenmalige

Een aantal inwoners is aan de slag

subsidie beschikbaar te stellen van € 1.000,--

gegaan om de 4 mei herdenking te

om een 5 mei-viering te organiseren.

herijken en te verbinden met een 5mei viering. Het opstarten van een
nieuwe activiteit brengt
aanloopkosten met zich mee. Vanuit
representatie-oogpunt wordt een
financiele bijdrage hiervoor verleend
van € 1.000,-.

2.3

5784

Verzoek om planschade Heertumsakker 2 Lies-

Overeenkomstig het advies van de SAOZ wordt

hout.

aan de eigenaar van het perceel Heertumsakker
2 te Lieshout een vergoeding voor planschade
(bestemmingsplan “Nieuwenhof Noord”) toegekend van €15.400,-. Dit bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 2 maart 2016

Er is een aanvraag voor een
tegemoetkoming in de schade ten
gevolge van bestemmingsplan
'Nieuwenhof Noord'. De gemeente
heeft advies gevraagd aan een
onafhankelijk adviseur. Naar
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Nr.

2.5

Onderwerp

5795

Beslissing

Toelichting

tot de dag van uitbetaling.

aanleiding van het advies heeft het
college besloten planschade toe te
kennen.

Aanvullend verzoek Openluchttheater Maria-

- Instemmen met het verzoek van het Open-

Op 12 juli 2016 heeft het college be-

hout in verband met overgaan tot huur appara-

luchttheater Mariahout dat ze de beschikbaar ge-

sloten om een bedrag van € 10.000,-

tuur.

stelde gelden mogen gebruiken voor huur van

beschikbaar te stellen an het Open-

geluidsapparatuur i.p.v. aanschaf;

luchttheater Mariahout (OLT) voor de

- Op voorhand niet instemmen dat over twee

aanschaf van geluidsapparatuur.

jaar opnieuw een beroep gedaan kan worden op

Derden hebben het OLT geadviseerd

subsidie als alsnog wordt overgegaan op aan-

om de apparatuur niet aan te

schaf van geluidsapparatuur.

schaffen, maar te huren. De vraag is
of het beschikbare geld daarvoor
bestemd mag worden.

3.1

Vooraankondiging vergadering Regionaal Platform op

Wethouders Meulensteen, Van Zeeland en burge-

woensdagmiddag 12 april 2017 bij conferentiecentrum

meester Van der Meijden gaan.

Kapellerput in Heeze.
3.2

VNG-congres op 13 en 14 juni 2017 in Goes.

Op maandagavond gaan: burgemeester Van der
Meijden, wethouders Van Zeeland en Buter en secretaris.
Op dinsdag gaan: wethouders Meulensteen, Buter,
Van Zeeland, burgermeester Van der Meijden en
secretaris.
Op woensdag gaan: wethouder Buter en burgemeester Van der Meijden.

3.3

Uitnodiging Handboogvereniging Krijgsman Soranus Lies-

Burgemeester Van der Meijden gaat, zo ook wet-

hout voor viering 150-jarig bestaan op 8 april 2017 in

houder Van Zeeland.
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting

Doelhuis D’n Handboog in Lieshout.
3.4

Uitnodiging van college van burgemeester en wethouders

We gaan daarop in wachten uitnodiging af.

van Meierijstad voor een kennismakingsbezoek in Veghel.
3.5

Uitnodiging van gemeentebestuur Gemert-Bakel voor af-

Gaat volledige college naar toe.

scheidsreceptie van wethouder Roël Hoppezak op dinsdag
4 april 2017 van 17.00 – 19.00 uur in het gemeentehuis.
3.6

Uitnodiging voor kick-off bijeenkomst van de verkiezing

Volledige college gaat.

Ondernemer van het Jaar Peel Noord op donderdag 30
maart 2017 om 20.00 uur in Atelier Vonk in Aarle-Rixtel.
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