Zaaknummer:

Z - 16027514

Documentnummer:

INT - 16716\1

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 22 maart 2016
Nr.

B&W

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

1.1

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 15

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

O

maart 2016.

concept vastgesteld.

Verkoop bouwkavels diverse plannen.

De bouwkavels worden verkocht aan de in het

Bouwpercelen kunnen pas juridisch

bijgevoegde overzicht genoemde kopers.

geleverd worden nadat het college

1.2

5140

O

daarover een besluit heeft genomen.
1.5

5068

Kadernota VRBZO 2017.

O

Instemmen met de uitgangspunten van de ka-

De Kadernota bevat uitgangspunten

dernota VRBZO 2017 en de raad hierover via een

voor de inrichting van de begroting

RIB informeren.

2017 van de VRBZO. Het Algemeen
Bestuur van de VRBZO heeft op 10
december 2015 heeft ingestemd met
dit voorstel.

1.6
O

5129

Brief MRE met nadere informatie over het be-

Van de informatie zoals deze opgenomen is in de

In de brief van 15 februari 2016

trekken van de gemeenteraden bij het proces

brieven van 15 februari en 9 maart 2016 wordt

afkomstig van de Werkplaats

Bereikbaarheidsakkoord.

kennis genomen.

Mobiliteit en Innovatie van de MRE is
informatie opgenomen over de wijze
waarop gekomen moet gaan worden
tot een Bereikbaarheidsagenda
Zuidoost Brabant. In deze brief is de
toezegging gedaan dat er nadere
informatie verstrekt gaat worden over
de wijze waarop de gemeenteraden
betrokken gaan worden bij de
totstandkoming van de
Bereikbaarheidsagenda. Deze

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

toezegging wordt gestand gedaan in
de brief van 9 maart 2016, waarin het
advies van de Raadstafel 21 is
verwerkt.
1.7

5137

O

1.8
O

5131

Verzoek Driessen Interieur, Koppelstraat 87,

1. Er wordt in principe ingestemd met de ver-

Door Driessen Interieur is mondeling

Beek en Donk, om aankoop gemeentegrond ten

koop van een gedeelte van het verbindingspad

verzocht om medewerking te verlenen

behoeve van de uitbreiding van de winkel op

tussen het Piet van Thielplein en de Baron van

aan de verkoop van een gedeelte van

genoemd adres.

Leefdaelstraat tegen een grondprijs van € 150, -

het verbindingspad tussen het Piet

per m2 ex BTW;

van Thielplein en de Baron van

2. De bereidheid wordt uitgesproken om ten be-

Leefdaelstraat ten behoeve van de

hoeve van de uitbreiding van de bestaande be-

uitbreiding van de winkel met een

bouwing met een magazijnruimte, medewerking

magazijn. Er zijn geen redenen

te verlenen aan de benodigde herziening van het

aanwezig om geen medewerking te

bestemmingsplan Kom Beek en Donk;

verlenen aan het verzoek. Wel is voor

3. Driessen Interieur wordt hiervan in kennis ge-

het bouwen van het magazijn een

steld met de mededeling dat de herziening pas in

herziening van het bestemmingsplan

procedure gebracht wordt op het moment dat de

Kom Beek en Donk noodzakelijk. Aan

anterieure- en planschadeovereenkomst zijn ge-

deze herziening kan, mits voldaan

sloten en de legeskosten voor de bestemmings-

wordt aan een aantal condities,

planherziening ad € 5.775, - zijn betaald.

medewerking verleend worden.

Principeverzoek van Kerkelijke Instelling Erf-

Aan de herontwikkeling van de locatie Maria-

Verzoeker wil het kloostergebouw met

goed Glorieux inzake planontwikkeling locatie

straat 29 te Mariahout meewerken in die zin dat

tuin herontwikkelen door met name

Mariënhof, Mariastraat 29 te Mariahout.

in het kloostergebouw 4 tot 6 appartementen

woningen/appartementen te

worden gerealiseerd.

realiseren. Voorgesteld wordt om
slechts mee te werken aan een plan
tot verbouwing van het
kloostergebouw in 4 à 6
appartementen.
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Nr.

Onderwerp

1.9

5065

Subsidies basisonderwijs.

O

Beslissing

Toelichting op besluit

Er is ingestemd met:

De gemeente Laarbeek heeft al een

1. Op de voorgestelde wijze toegankelijker ma-

aantal jaren verschillende subsidies

ken van de subsidies voor leerlingen van het ba-

ter beschikking voor leerlingen van

sisonderwijs.

het basisonderwijs. In overleg met de

2. Het bedrag aan cofinanciering à € 15.000,-

directies van de basisscholen is

voor 2016 eenmalig te financieren uit het budget

gesproken over het makkelijker

Eerstelijnsloket jeugd om het daarna structureel

toegankelijk maken van deze

te financieren uit het budget Jeugdwerk.

subsidies.
De budgetten voor
Onderwijsbegeleidingsmiddelen en
het Marietje Kessels project zijn
opgenomen in het
subsidieprogramma.
De subsidie voor NT2 is de afgelopen
jaren gefinancierd uit incidentele
onderschrijdingen van de budgetten
Jeugdwerk en Kijken en praten.
Voorgesteld wordt om deze €
15.000,- voor 2016 eenmalig te
financieren uit het budget
Eerstelijnsloket jeugd om het daarna
structureel te financieren uit het
budget Jeugdwerk.

2.1

5136

Inschrijving pacht 2016.

O
2.3

5087

Uitspraak rechtbank omgevingsvergunning Piet

De pacht voor 2016 wordt gegund aan de hoog-

De beschikbare landbouwpeercelen

ste inschrijver zoals vermeld op bijgevoegd over-

zijn voor 2016 bij inschrijving

zicht.

verpacht.

Besloten wordt conform de uitspraak van de

Het college besluit, conform de uit-
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Nr.

Onderwerp

van Thielplein 13a Beek en Donk.

O

Beslissing

Toelichting op besluit

rechtbank omgevingsvergunning te verlenen met

spraak van de rechtbank, omgevings-

beperkte openingstijden voor strijdig gebruik aan

vergunning te verlenen voor een

het Piet van Thielplein 13a in Beek en Donk.

lunchroom aan het Piet van Thielplein
13a in Beek en Donk met de volgende
openingstijden: maandag tot en met
donderdag tot 21.00 uur, vrijdag tot
22.00 uur en zaterdag en zondag tot
19.00 uur.

2.4

5130

O

Opdracht verlenen aan Pronexus tot het opstel-

Besloten wordt Pronexus opdracht te verlenen

In 2009 hebben wij de firma Pronexus

len van leerlingenprognose basis- en voortgezet

voor het opstellen van leerlingprognoses voor

voor het laatst een

onderwijs.

het basis-en voortgezet onderwijs in Laarbeek.

leerlingenprognose laten maken voor
zowel het basisonderwijs als het
voortgezet onderwijs.
Met de schoolbesturen is destijds
afgesproken dat de prognose 2009
leidend zou zijn bij de planvorming en
omvang voor de
voorzieningenclusters. Nu de
voorzieningenclusters zijn afgerond
hebben de schoolbesturen
aangegeven behoefte te hebben aan
een actuele prognose.

2.5
O

5120

Subsidie herstelwerkzaamheden trimbaan Ma-

Het college heeft ingestemd met:

De € 600,- subsidie voor aanschaf

riahout.

1.Het toekennen van een subsidie van € 600,-

van de banken kan ten laste worden

voor aanschaf van drie banken t.b.v. herstel van

gebracht van het budget Gezonde

de trimbaan Mariahout.

basis/projectbudget Sportstimulering

2. Het direct vaststellen van het subsidiebedrag,

6.5309090/42525.

waarbij geen verantwoording over de uitgaven

I.s.m. team communicatie zal

4/5

Nr.

Onderwerp

Beslissing
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hoeft te worden afgelegd door de aanvrager.

buurtsportcoach het gebruik van de

3. Bijgevoegde antwoordbrief.

trimbaan publicitair ondersteunen.

4. Het publicitair ondersteunen van de ‘open
dag’.
2.6

5112

Subsidieverzoek stichting Stoomafblaaskapel.

O

Besloten is om:

De Coöperatieve Stoomafblaaskapel

1. de Coöperatieve Stoomafblaaskapel uit Beek

uit Beek en Donk vraagt om een bij-

en Donk eenmalig een subsidie ter hoogte van

drage ter ondersteuning van een aan-

€ 400,- toe te kennen voor de organisatie van de

tal activiteiten, welke zij in het kader

festiviteiten omtrent hun 30 jarig jubileum;

van hun 30-jarig jubileum wil ont-

2. het subsidiebedrag direct vast te stellen waar-

plooien.

bij geen verantwoording over de uitgaven
behoeft te worden afgelegd door de aanvrager;
3. in te stemmen met de bijgesloten antwoordbrief.
3.1

Ledenbrief VNG over openstelling vacatures bestuur en

O

commissies VNG.

3.2

Verzoek van Mariacomité Aarle-Rixtel voor opening Mei-

O

maand op zondag 1 mei 2016 om 9.30 uur in de kerk

Joan Briels overweegt nog kandidatuur.
Wethouder Van Zeeland gaat.

O.L.V. Presentatie in Aarle-Rixtel en aansluitend de processie naar de Mariakapel.
3.3

Uitnodiging voor het COA-café op donderdag 31 maart

O

2016 van 14.30 tot 18.00 uur in Den Haag.

vka
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