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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 26 april 2016
Aanwezige collegeleden: Burgemeester Willems, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nr.

B&W

1.1
1.3

5195

Onderwerp

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 18

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

april 2016.

concept vastgesteld.

Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsgerichte

1. Ingestemd wordt met de bijgevoegde Samen-

Aanpak Verkeer en Vervoer regio Zuidoost Bra-

werkingsovereenkomst Gebiedsgerichte Aanpak

bant.

Verkeer en Vervoer regio Zuidoost Brabant.
2. Ingestemd wordt om wethouder Van Zeeland
mandaat te verlenen om op 6 juni 2016 de overeenkomst tijdens het POHO Mobiliteit namens
het college van de gemeente Laarbeek te tekenen.

Opmerking

In Brabant wordt op gebied van verkeer en vervoer regionaal samengewerkt in de vorm van Gebiedsgerichte
Aanpak Verkeer en Vervoer (GGA).
Voor deze regio’s worden jaarlijks
middelen voor de aanpak van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid beschikbaar gesteld via de
Subsidieregeling Verkeer en Vervoer
van de provincie Noord-Brabant. Om
ervoor te zorgen dat de partijen elkaar op de gemaakte afspraken kunnen wijzen, is het verstandig deze afspraken in een document vast te leggen, i.c. deze samenwerkingsovereenkomst.

1.4

5117

Verhoging ouderbijdrage peuterspeelzaalwerk.

Er wordt ingestemd met de door de aanbieders

In 2015 heeft de gemeente Laarbeek

van VVE voorgestelde systematiek voor verho-

in totaal € 179.000,- subsidie ver-

ging van de ouderbijdrage.

strekt aan de aanbieders van Vroeg-

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Opmerking

tijdse Voorschoolse Educatie (VVE).
Dit is inclusief € 10.000,- extra aan
incidentele subsidie. Indertijd is aangekondigd dat voor 2016 deze extra
subsidie niet verstrekt wordt.
De voorgestelde verhoging van de
ouderbijdrage voor VVE plaatsingen
levert de aanbieders naar schatting €
6.360,- per jaar op. Hiermee wordt
het gat in de begroting van €
10.000,- ten dele gecompenseerd.
2.1

5213

Rapportage treasuryactiviteiten 1e kwartaal

De rapportage treasuryactiviteiten is voor ken-

Door middel van een beknopte

2016.

nisgeving aangenomen.

rapportage wordt per kwartaal de
voortgang van de
treasuryactiviteiten in beeld gebracht.

2.3

5211

Aanschaf van 2 verkeerstellers.

Ingestemd wordt met de aanschaf van twee ver-

Het vervangen van de genoemde 2

keerstellers.

verkeerstellers in 2016 vraagt een investering van € 5.000,- De kapitaallasten die horen bij deze vervangingen bedragen in totaal € 1.200,- en
kunnen ten laste gebracht worden
van de beschikbare stelpost voor vervangingsinvesteringen. Een en ander
te verwerken in de eerstvolgende tussenrapportage.

2.5

5194

Strijdig gebruik van/op het perceel De Biezen 3

De eigenaren van het perceel De Biezen wordt

Naar aanleiding van een controle op

2/4

Nr.

Onderwerp

te Aarle-Rixtel.

Beslissing

Opmerking

een vooraankondiging lasten onder dwangsom

basis van de ruimtelijke wet- en

opgelegd voor de volgende overtredingen:

regelgeving en de gemeentelijke

• Voor de overtreding op basis van de Wet alge-

basisadminstratie is een

mene bepalingen omgevingsrecht ex artikel 2.1

vooraankondiging last onder

lid 1 onder a en c een eenmalige last onder

dwangsom opgelegd ten aanzien van

dwangsom van

het perceel De Biezen 3 te Aarle-

€ 15.000,00 voor de bedrijfswoning/boerderij

Rixtel. Voorafgaand aan een

met een begunstigingstermijn van twee maan-

definitieve last onder dwangsom

den;

wordt de gelegenheid geboden binnen

• Voor de overtreding op basis van de Wet alge-

een termijn van twee weken een

mene bepalingen omgevingsrecht ex artikel 2.1

zienswijze bij het college in te dienen.

lid 1 onder c een eenmalige last onder dwangsom van
€ 7.500,00 voor de aanbouw tussen twee bedrijfsgebouwen met een begunstigingstermijn
van twee maanden;.
2.6

5217

Subsidieverzoek ten bate van educatieve activi-

Besloten is om:

Er wordt eenmalig € 625,- subsidie

teit bij Pop-up restaurant Los op 't veld bij

1. eenmalig € 625,- subsidie toe te kennen ten

toegekend ten bate van educatieve

Janmiekeshoeve 13 tot en met 20 mei 2016.

bate van educatieve activiteit bij Pop-up restau-

activiteit bij Pop-up restaurant Los op

rant Los op 't veld bij Janmiekeshoeve van 13 tot

't veld bij Janmiekeshoeve 13 tot en

en met 20 mei;

met 20 mei.

2. het subsidiebedrag direct vast te stellen waarbij geen verantwoording over de uitgaven
behoeft te worden afgelegd door de aanvrager;
3. in te stemmen met de bijgesloten antwoordbrief.
3.1

Uitnodiging van Moslimgemeenschap Nederland voor 36ste

vka
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Opmerking

jaarlijkse bijeenkomst Jalsa Salana op zaterdag 7 mei
2016 om 15.00 uur in Nunspeet.
3.2

Uitnodiging voor afscheidsreceptie Kees Strik, directeur-

Wethouder Van Zeeland gaat

bestuurder van Wocom, op woensdag 11 mei 2016 om
17.00 uur in restaurant De Steenoven in Helmond
3.3

Uitnodiging van Heemkundekring Barthold van Heessel

Graag bericht van verhindering laten uitgaan met

voor de opening van het nieuwe Heemhuis in Aarle-Rixtel

felicitatie.

op vrijdag 13 mei 2016 om 19.00 uur.
3.4

Uitnodiging voor de Laarbeekse Wandeltochten op 4 en 5

Wethouders Buter en Van Zeeland gaan. Graag ook

juni 2016.

in agenda van wethouder Briels opnemen.

4/4

