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Nr.

B&W

1.1

Onderwerp

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 26

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Toelichting op besluit

juli 2016.
1.2

5412

Bereikbaarheidsagenda.

Ingestemd wordt om na advies van de commis-

De colleges van B & W van de 21

sie Ruimtelijk Domein de raad voor te stellen

gemeenten van de Metropoolregio

om:

Eindhoven en de gemeente Veghel

1. Bekrachtigen van de intentieovereenkomst en

hebben op 23 juni 2016 de

daarmee

intentieovereenkomst ‘Brainport







het onderschrijven van de principes en

Duurzaam Slim Verbonden’

de ambities van de Bereikbaarheidsagen-

ondertekend. Hierin verklaren zij dat

da: Connectiviteit, Co-modaliteit, Smart

zij instemmen met de inhoudelijke

mobility en Samenwerking;

mobiliteitsstrategie van de regionale

het accepteren van het samengestelde

Bereikbaarheidsagenda en zich zullen

maatregelenpakket als een passend ver-

inspannen om procesafspraken te

trekpunt voor de ambities van de Bereik-

maken over de cofinanciering, de

baarheidsagenda;

governance en de organisatie van de

het instemmen met de beoogde intergemeentelijke werkwijze om – samen
met de provincie – op sub-regionaal niveau adaptief zo nodig verbeteringen
door te voeren in de agenda, geprioriteerde maatregelen uit te voeren en te

uitvoering van de strategie.

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

co-financieren, waarbij de samengestelde
maatregelenpakketten als een goed vertrekpunt worden geaccepteerd;


het ondersteunen van de inrichting van
een ‘Smart Mobility Landingsplaats’ waar
de regio haar maatschappelijke partners
uitdaagt om innovatieve technieken en
diensten in praktijk te brengen en business initiatieven te ontwikkelen, gericht
op het slimmer en efficiënter maken van
de regionale mobiliteit.

2. Instemmen met:
• de inhoud van het maatregelenpakket van het
‘Aanbod Bereikbaarheidsakkoord’ (Deel 3 van
Brainport Duurzaam Slim Verbonden);
• het voorstel aan de provincie om de hiervoor
door de regio (het SRE) gespaarde middelen van
€ 55,75 mln hiervoor in te zetten;
• de uitwerking van een voorstel voor de uitvoering en financiering van het maatregelenpakket
van het Aanbod Bereikbaarheidsakkoord, waarbij
uitgangspunt is dat door de direct betrokken
gemeenten in principe 50% van de kosten wordt
gefinancierd;
• de uitwerking van een voorstel voor de financiering van het totale maatregelenpakket van de
Bereikbaarheidsagenda
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3. Uitspreken van de intentie om voor de financiering van de bijdrage van de gemeente Laarbeek voor de uitvoering van de maatregelen van
de Bereikbaarheidsagenda (inclusief de maatregelen die specifiek zijn benoemd in het Bereikbaarheidsakkoord) middelen te zoeken binnen
de begroting in de periode 2016-2030.
1.3

5410

Evaluatie instellen vaste openingstijden Beekse

1. Ingestemd wordt met het voorstel om gewij-

Op 13 oktober 2015 heeft uw college

brug en voorstel proef verbod linksafverkeer

zigde vaste openingstijden in te stellen tijdens de

ingestemd met vaste openingstijden

richting Bosscheweg.

spits bij de Beekse brug in Beek en Donk.

tijdens de spits bij de Beekse brug.

2. Ingestemd wordt met een proefperiode met

Inmiddels heeft er een evaluatie

een verbod voor linksafverkeer richting Bos-

plaats gevonden en is er een voorstel

scheweg.

om de openingstijden te wijzigen.
Verder wordt er een voorstel gedaan
om in te stemmen met een
proefperiode voor een linksafverbod
richting Bosscheweg bij de Beekse
brug met als doel de doorstroming te
verbeteren.

1.4

5413

Participatieverklaringstraject.

Besloten is om in te stemmen met bijgaande

Laarbeek gaat werken conform het

aanbiedingsbrief inzake het Plan van Aanpak par-

advies van de WRR

ticipatieverklaringstraject en deze voor 1 sep-

(Wetenschappelijke Raad voor het

tember 2016 aan het COA toe te zenden.

Regeringsbeleid): geen tijd te
verliezen. Dat betekent dat wij in
samenwerking met onze partners in
het veld in kaart hebben gebracht wat
er zou moeten gebeuren om onze
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Beslissing

Toelichting op besluit

statushouders zo snel en goed
mogelijk te laten integreren en
participeren. Eén onderdeel hiervan
betreft het
participatieverklaringstraject.
Om in aanmerking te komen voor het
extra budget maatschappelijke
begeleiding van € 1.370,- per
statushouders dient de gemeente
uiterlijk 1 september 2016 bij het
COA een plan van aanpak in te dienen
voor de uitvoering van het
participatieverklaringstraject voor
nieuwkomers.
2.2

5319

Zienswijze op vooraankondiging last onder

1. De ingediende zienswijze geeft geen aanlei-

De eigenaren van het perceel

dwangsom betreffende het perceel Hel-

ding om af te zien van handhavend optreden of

Helmondseweg 35 te Aarle-Rixtel

mondseweg 35 te Aarle-Rixtel.

om de definitieve last onder dwangsom te her-

wordt een defintieve last onder

zien en/of aan te passen;

dwangsom opgelegd voor het met het

2. Bij afwezigheid van een formeel verzoek om

bestemmingsplan strijdig gebruik van

bestemmingsplanherziening (1 juli 2016) wordt

het perceel Helmondseweg 35 te

het handhavingstraject doorgezet door het op-

Aarle-Rixtel.

leggen van een definitieve last onder dwangsom;

Tegen de defintieve last onder

3. De definitieve last onder dwangsom voor het

dwangsom kan een bezwaarschrift

strijdig gebruik van de bedrijfswoning op het

worden ingediend bij het college van

perceel Helmondseweg nr. 35 te Aarle-Rixtel

Laarbeek.

wordt vastgesteld op een bedrag van
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€ 1.500,00 eenmalig per maand per geconstateerde overtreding met een maximum van €
15.000,00;
4. De dwangsom wordt direct ingevorderd na het
verbeurd zijn van elke geconstateerde overtreding per maand.
2.3

4650

Visie communicatie.

De visie communicatie 2016 wordt vastgesteld

Dit document beschrijft in een

en geïmplementeerd in de organisatie.

notendop de visie en rol van het team
communicatie voor de komende
jaren. Onze inwoners vormen daarbij
het vertrekpunt. Goed luisteren,
aansluiten bij lokale wensen en
behoeften, een heldere positionering
van de gemeente en een transparant
besluitvormingsproces staan centraal.

2.4

5387

Ongevallencijfers 2011 tot en met 2015.

1. De ongevallencijfers en de aanbevelingen voor

In dit voorstel wordt ingegaan op de

de toekomst zijn voor kennisgeving aangeno-

ontwikkeling van de ongevallencijfers

men.

in Laarbeek.

2. Ingestemd wordt om de commissie Ruimtelijk
Domein en de raad te informeren met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.
3.1

Uitnodiging van Waterschap Aa en Maas voor overleg op

Wethouder Meulensteen of wethouder Briels gaat zo

21 oktober 2016 om 13.30 uur over Visie Aa-dal, uitvoe-

mogelijk.

ringsprogramma en (vervolg)aanpak / samenwerkingskansen.
3.2

Uitnodiging voor de Dag van de Mantelzorg op donderdag

Wethouder Briels gaat.
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Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

10 november 2016 om 13.30 uur in het Ontmoetingscentrum Beek en Donk.
3.4

Uitnodiging van Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost

Waarschijnlijk gaat burgemeester Van der Meijden

voor regionale ontmoetingsdag Veteranen op 4 september

ernaartoe.

2016 om 13.00 uur in Eindhoven.
3.5

Uitnodiging van het St.Margarethagilde voor het koning-

Burgemeester is geweest.

schieten op maandag 22 augustus 2016 om 14.00 uur
gildeterrein aan de Havenweg in Aarle-Rixtel.
3.6

Uitnodiging van het OLV Gilde voor het koningschieten op

Burgemeester gaat.

dinsdag 23 augustus 2016 om 14.30 uur op het gildeterrein aan de Torenakkerweg in Aarle-Rixtel
3.7

Uitnodiging van het St.Antoniusgilde voor het koning-

Burgemeester Van der Meijden gaat (onder voorbe-

schieten op maandag 12 september 2016 om 14.00 uur

houd).

op de schietaccommodatie aan de Zwinkelweg in Beek en
Donk.
3.8

Uitnodiging van het OLV Gilde voor de receptie t.g.v. de

Wethouder Van Zeeland gaat er naar toe. Burge-

jubilea van twee gildebroeders op zaterdag 17 september

meester mogelijk.

2016 om 19.00 uur in het Jan van Doorenpaviljoen aan
de Torenakkerweg in Aarle-Rixtel.
3.9

Uitnodiging voor de opening van de 30ste Open Monumen-

vka

tendag op donderdag 8 september 2016 vanaf 11.30 uur
in ’s-Hertogenbosch.
3.10

Uitnodiging van Seniorenvereniging / KBO Lieshout voor

Burgemeester Van der Meijden en wethouder Briels

de opening van de beweegtuin aan Franciscushof in Lies-

(nog af te stemmen) gaan.

hout.
3.11

Uitnodiging van het St.Leonardusgilde voor het Koning-

Burgemeester Van der Meijden en wethouder Van

schieten op zaterdag 10 september 2016 om 12.30 uur

Zeeland stemmen nog af wie gaat.
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op schietterrein ’t Wipke in Beek en Donk.
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