Zaaknummer:

Z - 16029635

Documentnummer:

INT - 1618788

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 22 NOVEMBER 2016
Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen (m.u.v. agendapunt 1.3) en Van Zeeland
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Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 15

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

november 2016

concept vastgesteld.

Vaststelling 'Prestatieafspraken 2017' met

Besloten wordt in te stemmen met de geamen-

Woningcorporaties maken elk jaar af-

WoCom.

deerde prestatieafspraken 2017 en deze geza-

spraken met gemeenten en huurdersor-

menlijk met WoCom en Bewonersraad Laarbeek

ganisaties over de prestaties die ze

te ondertekenen.

gaan leveren. Dit is zo geregeld in de
herziene Woningwet. In die afspraken
staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen . Woningcorporatie, gemeente
en huurdersorganisatie houden elkaar
aan de gemaakte afspraken. De prestatieafspraken worden gemaakt op basis
van het geldende beleid (i.c. Woonvisie)
van de gemeente. Concreet betekent dit
dat de nieuwe prestatieafspraken voor
2017 gemaakt moeten worden op basis
van de gemeentelijke Woonvisie 20112016. Aangezien de nieuwe Woonvisie
voor 2017-2021 in de maak is en de
prestatieafspraken 2018 e.v. worden
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gebaseerd op deze nieuwe woonvisie,
hebben partijen besloten de nieuwe
prestatieafspraken vooralsnog te beperken tot het jaar 2017. Deze afspraken
gaan over de volgende thema's:
1. Betaalbaarheid.
2. Sociaal-maatschappelijke opgaven en
zorg.
3. Kwaliteit en duurzaamheid.
4. Leefbaarheid.
5. Beschikbaarheid en Transformatie.
6. Organisatie en Samenwerking.
1.3

5563

Meerjarige financiering projectpartners Boer,

Het College verleent 5 jaar lang vanuit het re-

De projectgroep van het netwerk BBW

Bier, Water

constructiefonds € 10.000 subsidie aan het net-

stelt voor om een gezamenlijk pro-

werk BBW voor het uitvoeren van de

gramma financiering op te zetten om

deelprojecten binnen BBW.

meer slagkracht te hebben om de doelstelling van het project, en die van de
individuele partners te bereiken. Hiervoor wordt 5 jaar lang € 10.000,00 aan
de gemeente Laarbeek en de projectpartners Waterschap Aa & Maas, ZLTO
en Bavaria gevraagd. De gemeente wil
geld vanuit het reconstructiefonds hiervoor beschikbaar stellen.

1.4

5560

Raadsinformatiebrief vaststelling Woonvisie

Besloten wordt in te stemmen met het aange-

Op dit moment wordt er gewerkt aan de

2017-2021 gemeente Laarbeek en prestatieaf-

paste concept raadsinformatiebrief

nieuwe Woonvisie 2017-2021. In de

spraken met WoCom.

nieuwe woningwet 2015 is een relatie

2/6

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

gelegd tussen prestatieafspraken en
gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid.
Om hierover ook naar de raad duidelijkheid te verschaffen is bijgaande raadsinformatiebrief opgesteld.
1.5

5569

Dienstverlening Diftar

De taak dienstverlening Diftar wordt onderge-

Op 1 januari 2017 eindigt de

bracht bij Blink

bestaande overeenkomst tussen onze
gemeente en Attero inzake de
dienstverlening Diftar door Attero.
Deze dienstverlening betreft:
- Datamanagement
- Milieu Informatie Centrum (MIC)
- Servicedienst
Voor de periode na 1 januari moet de
dienstverlening gecontinueerd
worden. Dit kan via Blink.

1.7

5566

Voorstel om de resterende middelen project

1. Ingestemd wordt met het voorstel om de

Zuid-Willemsvaart terug te laten vloeien naar
de partners.

Op 2 juni jl. heeft in Laarbeek de

resterende middelen terug te laten vloeien

afsluitende bijeenkomst van het

naar de partners.

project sluizen Zuid-Willemsvaart

2. Kennis te nemen van het voorstel om de in

4,5,6 fase 2 plaatsgevonden. Er is

2006 door het bedrijfsleven toegezegde

sprake van een restantbudget op dit

bijdrage van € 0,25 per ton niet te gaan

project.

innen.

Voorgesteld wordt om de resterende
middelen terug te laten vloeien naar
de partners.

1.10

5549

Brede impuls combinatiefuncties/Sport en Be-

Com

wegen in de Buurt

SD

1. Ingestemd is met uitbreiding van 1,27 fte
uitvoerende sportcoaches voor 2017 en 2018.

De gemeente Laarbeek neemt deel
aan de rijksregeling Brede Impuls
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2. Ingestemd is met het verwerken van het

Combinatiefuncties en wil voor 2017

tekort van € 14.000,- in 2017 en € 16.000,- in

en 2018 1,27 fte extra sportcoaches

2018 ten laste laten van de post

inzetten t.b.v. het basisonderwijs en

Eerstelijnsloket Wmo/stelpost

kinderopvangorganisaties. Hiervoor is

cliëntondersteuning.

dekking nodig.

3. College is akkoord met het informeren van de
commissie Sociaal Domein op 10 januari
2017, waarbij de buurtsportcoach de
commissieleden bijpraat over ‘Laarbeek
actief’.
2.

Niet-bespreekstukken

2.1

5463

Jaarrekening 2015 De Hoge Regt B.V.

1. Instemmen met de jaarrekening 2015 van De

De Hoge Regt B.V. is een publiek-

Hoge Regt B.V.;

private samenwerking waar Laarbeek in

2. Akkoord gaan met het in de aandeelhouders-

participeert. Elk jaar wordt de jaarre-

vergadring door wethouder Meulensteen laten

kening van de BV opgesteld door Wes-

instemmen met het voor 2015 verlenen van de-

selman accountants. Nadat het college

charge aan de directie van De Hoge Regt B.V..

heeft ingestemd met de jaarrekening
van de BV kan wethouder Meulensteen
de gemeente vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering en
kan aan het bestuur van de BV decharge worden verleend.

2.2

5556

Raadsinformatiebrief inzake de totstandkoming

Met het concept van de raadsinformatiebrief en

In metropoolregioverband wordt

van de Integrale Strategie Ruimte Metropool-

het ter kennis brengen hiervan aan de gemeen-

gewerkt aan de totstandkoming van

regio Eindhoven.

teraad wordt ingestemd.

de Integrale Strategie Ruimte (ISR).
Bedoelde werkzaamheden hebben
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inmiddels geleid tot een concept
versie van de ISR gedateerd op 21
september 2016. Sluitstuk van het
totstandkomingsproces is dat de ISR
ter besluitvorming voorgelegd wordt
aan de gemeenteraden, met specifiek
de vraag om bij op te stellen
ruimtelijke plannen op lokaal niveau
aan te sluiten op de inhoud van de
ISR.
2.3

5557

Sluiten gewijzigde Gemeenschappelijks Rege-

Het college besluit om (met toestemming van de

Op 6 september heeft uw college

ling GGD Brabant-Zuidoost

gemeenteraad) de gewijzigde Gemeenschappe-

besloten om de gemeenteraad – met

lijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost te sluiten

tussenkomst van de commissie AZ –

en hiervan het Dagelijks bestuur van de GGD op

om toestemming te vragen voor het

de hoogte te brengen.

sluiten van de gewijzigde
Gemeenschappelijke Regeling GGD
Brabant Zuidoost. Op 20 oktober
heeft de gemeenteraad besloten om
uw college daartoe toestemming te
verlenen. Het betreft enkel nu nog
een formaliteit om te besluiten tot
het sluiten van de regeling.

2.5

5564

Verlenging werkingsduur Gemeenschappelijke

Com SD

Het college vraagt toestemming aan de gemeen-

De Peelgemeenten hebben sinds 1

Regeling (GR) Regionaal Kompas

10-1-

teraad tot het verlengen van de gemeenschap-

januari 2014 een

17/Raad

pelijke regeling Regionaal Kompas voor de duur

Gemeenschappelijke Regeling (GR)

2-2-17

van één jaar.

Regionaal Kompas waarin afspraken
zijn vastgelegd over de

5/6

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

samenwerking op het gebied van
preventie GGZ, verslavingszorg,
preventie huiselijk geweld en
zelfhulp. De GR loopt af per 1 januari
2017. Voorgesteld wordt om de
huidige GR ongewijzigd te verlengen
tot 1 januari 2018. Hierdoor ontstaat
er continuïteit in de dienstverlening
en samenwerking met de betrokken
partners / aanbieders. In de eerste
helft van 2017 wordt in de Peelregio
bekeken of en hoe de samenwerking
op deze gebieden vanaf 1 januari
2018 vorm gegeven wordt.
3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Conferentie Samen hart voor de zaak 14 december 2016

Wethouder Meulensteen gaat

3.6

Uitnodiging Duurzaam Wonen in de Regio 15 december

Wethouders Briels en Van Zeeland gaan

O

2016

3.10

Buitengewone raadsvergadering beëdiging en installatie

Burgemeester Van der Meijden, wethouder Buter en

O

burgemeester Gemeente Gemert-Bakel

secretaris gaan.

O

Wethouders Briels, Meulensteen en Van Zeeland
gaan naar de receptie.
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