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Nr.

B&W

1.1
1.3

5272

Onderwerp

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 17

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

mei 2016.

concept vastgesteld.

Financiële dekking en het definitief verkeersbe-

1. Ingestemd wordt met de bijgevoegde defini-

Na aanbesteding van het onder-

sluit tot het instellen van een 60 km/uur-zone

tieve verkeersbesluiten.

houdsbestek asfaltwegen 2016 zijn de

op de Veghelsedijk en het opheffen van de

2. Ingestemd wordt om de extra kosten van €

kosten van verkeersremmende maat-

voorrangsregelingen bij de kruisingen met de

25.421,- ten laste te brengen van het wegonder-

regelen aan de Veghelsedijk in

verharde zijwegen op de Veghelsedijk in Maria-

houd.

Mariahout bekend. Deze bedragen €

hout.

Toelichting op besluit

25.421,- + enige bijkomende kosten.
Voor de uitvoering van dit onderhoudsbestek (inclusief de verkeersremmende maatregelen) zijn de financiële middelen beschikbaar. Ook
het vaststellen van het definitieve
verkeerbesluiten komt in dit advies
aan de orde.

1.4

5281

Beantwoording aanvullende vragen PNL fractie

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande

De PNL fractie had eerder vragen ge-

over woonvisie/prestatieafspraken.

conceptbrief.

steld over de gemeentelijke woonvisie
en prestatieafspraken. In onze brief
van 12 mei jl. hebben wij de PNLfractie een antwoord gestuurd, naar
aanleiding waarvan de PNL-fractie bij
brief van 17 mei jl. enkele aanvullen-

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

de vragen heeft gesteld. De aanvullende vragen worden beantwoord in
bijgaande conceptbrief.
1.5

5276

Subsidieprogramma 2016 - 2019 - Aanvragen

Het college heeft kennisgenomen van de inge-

In totaal is er voor € 4.088,- aan

10% extra subsidie voor maatschappelijke inzet

diende en toegekende aanvragen 10% extra

extra subsidie aangevraagd en

subsidie voor maatschappelijke inzet.

toegekend. Het subsidieplafond
bedraagt € 10.000,-. De
subsidiebedragen kunnen ten laste
worden gebracht van de stelpost
maatschappelijke tegenprestatie
(65309590/42543).

1.6
1.8

5280
5260

Raadsinformatiebrief inzake herbestemming

Bijgaande conceptbrief toezenden aan de raad-

Leonarduskerk.

sleden.

Programmarekening 2015.

1) De gemeenteraad wordt voorgesteld om:
a. De Programmarekening 2015 vast te
stellen;
b. Een reserve te vormen ten behoeven

c.

Het positieve rekeningsaldo 2015
bedraagt € 1.561.052,-. Aan de
gemeenteraad wordt voorgesteld om
het rekeningsaldo 2015 te

van de Decentralisaties in het sociaal

bestemmen volgens bovenstaande

domein;

verdeling.

€ 1.000.000,- van het resultaat 2015
van de rekening van baten en lasten
toe te voegen de reserve “Decentralisaties sociaal domein”.

d. € 47.420,- van het resultaat 2015
van de rekening van baten en lasten
toe te voegen aan het budget 2016
‘speelplaatsen’ voor onderhoud speel-
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Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

toestellen.
e. Het restant van het rekeningsaldo €
513.632,- van het resultaat 2015 van
de rekening van baten en lasten toe
te voegen de Algemene Reserve.
2) De Productenrekening 2015 wordt vastgesteld.
1.9

5259

1e Tussenrapportage 2016.

e

De 1 tussenrapportage 2016 is vastgesteld en

Door middel van deze

wordt ter besluitvorming doorgestuurd naar de

tussenrapportage wordt de raad

commissies en raad.

primair geïnformeerd over de stand
van zaken van de benoemde ambities
zoals opgenomen in de
Programmabegroting 2016.
Daarnaast vindt een actualisatie
plaats vn a de financiële budgetten
welke worden verwerkt in een
begrotingswijziging.

2.3

5216

Intentieverklaring regionale samenwerking

Het college stemt in met de concept- intentiever-

Laarbeek zet 25 uren van de

aangepast sporten.

klaring regionale samenwerking op het gebied

buurtsportcoach in (totaal €

van aangepast sporten.

2.092,50) als cofinanciering ten
behoeve van een Provinciale subsidie
aanvraag met Peelgemeenten.
Voor Laarbeek hebben de
intentieverklaring en de
subsidieaanvraag geen financiële
consequenties. De uren van de
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Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

buurtsportcoach die worden
opgevoerd, zijn bestaande
uren/reguliere werkzaamheden.
2.4

5265

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning

Besloten wordt het bezwaar, conform het advies

Het bezwaar tegen de verleende om-

dakkapellen Grensweg 4 Beek en Donk.

van de commissie bezwaarschriften, ongegrond

gevingsvergunning voor het oprichten

te verklaren en het bestreden besluit in stand te

van drie dakkapellen aan de Grens-

laten.

weg 4 in Beek en Donk is ongegrond.
Het advies van de commissie bezwaarschriften wordt gevolgd. Dit
houdt in dat de verleende omgevingsvergunning in stand blijft. Tegen dit
besluit is beroep mogelijk bij de
rechtbank.

2.5

5262

Beleidsregel Individuele Inkomenstoeslag 2016.

Besloten is:
1. In te stemmen met bijgevoegde beleidsregel
individuele inkomenstoeslag.
2. De beleidsregel op de gebruikelijke wijze te
publiceren.

Per 1 januari 2015 is de
langdurigheidstoeslag vervangen door
de individuele inkomenstoeslag. De
gemeentelijke uitvoeringsregels
inzake de langdurigheidstoeslag zijn
met deze vervanging, van rechtswege
komen te vervallen.
De verordening Individuele
Inkomenstoeslag is in 2014
vastgesteld door de raad.
Voorliggende beleidsregel geeft
invulling aan het vereiste dat er ‘geen
uitzicht op inkomensverbetering’ mag
zijn zoals opgenomen in artikel 36 lid
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Beslissing

Toelichting op besluit

1 Participatiewet en artikel 5 tweede
lid van de verordening.
3.1

Uitnodiging van SVDC (Advies in Crisisbeheersing) voor

V.k.a.

symposium “Lessen crises 2014-2015” op donderdag 23
juni 2016 in Zeist.
3.2

Uitnodiging van ZOD voor de officiële opening van het

Wethouder Briels is hierbij.

processiepark Mariahout op zondag 5 juni 2016 om 14.00
uur.
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