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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 23 februari 2016
Aanwezige collegeleden: burgemeester Ronnes, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nr.

B&W

1.1
1.2

4972

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 16

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

februari 2016.

concept vastgesteld.

Plan van Aanpak Entente Florale 2016.

1. Het college heeft kennis genomen van het in

In 2016 neemt Laarbeek met de kern

dit voorstel omschreven plan van aanpak voor

Beek en Donk deel aan de nationale

onze deelname aan de nationale groencompetitie

groencompetitie Entente Florale.

Entente Florale;

Laarbeek heeft op het vlak van groen

2. De kernboodschap en strategie wordt onder-

veel te bieden en daar zijn we trots

schreven;

op. Maar we zijn vooral trots op alle

3. Het project ‘biodiversiteitsmeter’ wordt opge-

betrokken vrijwilligers en organisaties

start;

die zich inzetten voor een groen

4. De kosten van deelname aan de Entente Flo-

Laarbeek. We willen samen met hen

rale en het project ‘biodiversiteitsmeter’ worden

Laarbeek elke dag een beetje mooier

ten laste gebracht van het reguliere budget voor

blijven maken, zodat we niet alleen

openbaar groen.

nu, maar ook later nog de vruchten
van deze wedstrijd kunnen plukken.
We willen de (groene) kwaliteiten van
Laarbeek laten zien en laten zien wie
we zijn, wat we doen en wat specifiek
Laarbeeks is. We gaan het dorp niet
extra aanharken, maar laten zien wat
onze visie en beleid is en hoe we dat
“op z’n Laarbeeks” met onze partners

Nr.

Onderwerp
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Toelichting op besluit

vertalen naar de praktijk. Belangrijke
aspecten zijn het betrekken van
vrijwilligers en maatschappelijke
organisaties, het genereren van
nieuwe groeninitiatieven en positieve
publiciteit voor Laarbeek.
Eén van de projecten waarmee we dit
willen doen is het project 'biodiversiteitsmeter'.
1.5

5039

Kennisname raadsinformatiebrief asbest ge-

De raad informeren over de ambtelijke asbestin-

Betreft aanvullende informatie asbest

meentelijke gebouwen.

ventarisatie en bijbehorende procesgang via bij-

gemeentelijke gebouwen, naar

gevoegde RIB en bijlage.

aanleiding van vragen uit de
vergadering van de commissie
Ruimtelijk Domein d.d. 18 november
2015.

1.6

1.7

5073

5081

Subsidieverzoek Basketballclub Lieshout 2016.

Besloten is om:

Basketballclub Lieshout heeft op

1. het huurbedrag ten behoeve van het basket-

zondag 31 januari het 13e Laarbeeks

bal toernooi voor scholieren van basketbalclub

Basisschool Basketball toernooi

Lieshout, tot een bedrag van € 405,- kwijt te

georganiseerd. Een leuke, sportieve

schelden;

dag waarop de Laarbeekse jeugd

2. het subsidiebedrag direct vast te stellen waar-

kennis kan maken met

bij geen verantwoording over de uitgaven

basketballsport. Om de kosten te

behoeft te worden afgelegd door de verzoeker;

kunnen dekken heeft men een

3. in te stemmen met de bijgesloten antwoordbrief.

subsidie ter hoogte van de zaalhuur

Raadsinformatiebrief over crisisopvang in De

Er wordt ingestemd met de raadsinformatiebrief

In december 2015 zijn er 113

Dreef in Aarle-Rixtel.

over de crisisopvang in De Dreef in Aarle-Rixtel

vluchtelingen voor 3 dagen

aangevraagd .
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en deze wordt ter kennisgeving gebracht aan de

opgevangen in de Dreef in Aarle-

raad.

Rixtel. Deze opvang is zeer positief
verlopen en middels deze
raadsinformatiebrief wordt de raad
onder andere geïnformeerd over de
kosten van deze opvang.

1.8

5098

Bestuursopdracht Peelsamenwerking.

Ingestemd wordt met:

Op 17-12-2015 hebben de portefeuil-

- de bestuursopdracht Peelsamenwerking WMO,

lehouders Wmo, Jeugd en BMS het

Jeugd en BMS

doorontwikkelingsmodel voor de

- de raadsinformatiebrief, zodat deze naar de

dienstverlening voor Wmo, Jeugd en

raad verstuurd kan worden.

BMS vastgesteld.

- de tekst van het persbericht.

Vervolgens hebben alle colleges van
de Peelgemeenten ingestemd met deze doorontwikkeling,
met uitzondering van de gemeente
Helmond. De gemeente Helmond wil
niet langer
samenwerken binnen een Gemeenschappelijke Regeling Peel 6.1 maar
enkel via een DVO.
Vervolgens hebben de colleges van de
vijf Peelgemeenten aangegeven de
Peelsamenwerking
voort te willen zetten. Daarvoor is een
onderzoek nodig.
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5063

Beslissing

Toelichting op besluit

Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet

Ingestemd wordt om een krediet beschikbaar te

Dekking van deze kosten vindt plaats

van € 440.000,- exclusief BTW voor het bouw-

stellen van € 440.000,- exclusief BTW voor het

uit de grondverkopen uit de planex-

en woonrijp maken van plan De Nieuwe Hees in

bouw- en woonrijp maken van plan De Nieuwe

ploitatie De Nieuwe Hees. Het krediet

Beek en Donk.

Hees in Beek en Donk.

verwerken in de eerstvolgende tussenrapportage.

2.2

5062

Vaststelling uitwerkingsplan De Nieuwe Hees.

Het uitwerkingsplan wordt vastgesteld conform

Het uitwerkingsplan heeft als ontwerp

bijgaand conceptbesluit.

gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Er was een zienswijze
ingediend maar deze is weer
ingetrokken. Het uitwerkingsplan
dient thans vastgesteld te worden
waarna het wederom ter inzage wordt
gelegd.

2.4

5048

Raadsvoorstel tot vaststelling Verordening

Besloten wordt de Verordening Voorzieningen

Per 1 januari 2015 is de Wet op het

Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente

Huisvesting Onderwijs gemeente Laarbeek 2016

primair onderwijs herzien en zijn de

Laarbeek 2016.

ter vaststelling voor te leggen aan de gemeente-

taak en budget voor aanpassingen in

raad.

de huisvesting overgeheveld van
gemeente naar schoolbesturen. De
wetswijziging betekent voor de
gemeente dat de zorgplicht voor
onderhoud en aanpassing van de
schoolgebouwen vervalt. Vanaf 1
januari 2015 ontvangen de
schoolbesturen de hiervoor benodigde
vergoeding rechtstreeks van de
minister. De gemeente blijft nog wel
verantwoordelijk voor het voorzien in
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voldoende huisvesting voor onderwijs.
Voor deze gewijzigde rechten en
plichten dient ook nog de Verordening
voorzieningen huisvesting gemeente
Laarbeek te worden aangepast. Door
de VNG is hiertoe een
modelverordening opgesteld die voor
de voor Laarbeek geldende
onderwijsvormen is overgenomen.
Een verordening waarin de procedure
is vastgelegd waarmee de
schoolbesturen een verzoek tot een
voorziening in de huisvesting
(uitbreiding, nieuwbouw,
medegebruik, 1e inrichting meubilair
en herstel schade) kunnen
aanvragen.
2.5

5074

Sponsoring verzoek Benny de Louw t.b.v. Alpe

Besloten is om het subsidieverzoek van de heer

De heer De Louw, is van plan om dit

D'huzes.

De Louw te weigeren en in te stemmen met bij-

jaar driemaal de Alpe D'huzes te

gevoegde antwoordbrief.

beklimmen om sponsorgeld op te
halen voor KWF.

2.6

5069

Subsidiëren mantelzorgtraining.

Ingestemd wordt met het eenmalige subsidiever-

De middelen van €450,- voor de

zoek van € 450,- van drie vrijwilligers t.b.v. de

subsidie voor mantelzorgtraining

training van mantelzorgers.

kunnen gefinancierd worden uit het
beschikbare Wmo-budget voor
‘Langer meedoen / voorzieningen aan
huis’.
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De communicatie rondom de training
wordt verzorgd door de
vrijwilligersacademie van Vierbinden.
3.1

Uitnodiging voor afscheidsbijeenkomst Antoinette

Wethouder Buter gaat.

Knoet-Michels als voorzitter van het College van Bestuur van het ROC ter Aa op 31 maart 2016.
3.2
3.3

Uitnodiging voor viering 40-jarig bestaan van blaaska-

Wethouder Briels sluit 12 maart iets later aan. Wet-

pel de Zwarte Fanfare op 12 en 13 maart 2016.

houder Van Zeeland gaat ook op 12 maart.

Uitnodiging van ORO voor Open dag op 19 maart 2016

V.k.a., met berichtgeving.

in Deurne, Helmond en Gemert.
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