OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 26 januari 2016
Aanwezige collegeleden: burgemeester Ronnes, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nr.

B&W

1.1
1.2

4979

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 19

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

januari 2016.

concept vastgesteld.

Aanleg kunstgrasveld voetbalvereniging Sparta

Besloten wordt de PNL fractie en de gemeente-

Door de fractie PNL is op 12 januari

'25.

raad te informeren middels bijgaande raadsin-

2016 een initiatiefvoorstel ingediend

formatiebrief.

tot vervanging van het hoofdspeelveld
van voetbalvereniging Sparta ’25 door
een kunstgrasveld.
In de vergadering van de commissie
Sociaal Domein van 29 september
2015 is door de voorzitter van voetbalvereniging Sparta’25 toegelicht
waarom Sparta in aanmerking meent
te komen voor de aanleg van een
kunstgrasveld.
Hierop volgend heeft Sparta ’25 bij
brief van 8 december 2015 verzocht
de aanleg van een kunstgrasveld opnieuw te agenderen voor de commissie Sociaal Domein.

1.3

5008

Memo/bespreekstuk commissie Sociaal Domein

Besloten is om bijgaande memo te agenderen

Het DB organiseert jaarlijks een voor-

inzake voorjaarsbijeenkomst 2016 WADP.

voor de vergadering van de commissie Sociaal

jaarsconferentie voor 15 april met de

Domein om onderwerpen op te halen voor de

colleges en de aan het samenwer-

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

voorjaarsbijeenkomst 2016 van het Werkbedrijf

kingsconvenant deelnemende partijen

Atlant De Peel.

om afstemming te verkrijgen over de
door het openbaar lichaam en de
deelnemende gemeenten uit te voeren werkzaamheden en de daarvoor
ter beschikking te stellen middelen in
de ontwerp begroting van het openbaar lichaam. De voorjaarsconferentie
voor dit jaar staat gepland op 7 maart
a.s.. De vraag of en zo ja welke
agendapunten de commissie Sociaal
Domein hiervoor wil aandragen.

2.1

4963

Nieuwe ongevallenverzekering i.v.m. dekking

In te stemmen met het uitbreiden van nieuwe

Er moet een nieuwe dekking gereali-

politiek molest.

aansprakelijkheidsverzekering inclusief goed

seerd worden voor het onderdeel poli-

werkgeverschap door het opnemen van de clau-

tiek molest. De uitgevraagde opties

sule politiek molest tegen een geringe meerpre-

zijn voorgelegd aan de verzekerings-

mie.

makelaar van de gemeente Laarbeek,
IAK. Deze heeft de verschillende opties beoordeeld. IAK acht optie 1, het
uitbreiden van de nieuwe aansprakelijkheidspolis inclusief goed werkgeverschap met een clausule voor schade als gevolg van politiek molest, de
meest voor de hand liggende optie.

2.2

4966

Instemmen met de aansluitingsovereenkomst

Instemmen met de aansluitingsovereenkomst

De geoffereerde premie bedraagt voor

van Zwitserleven.

13790 voor de collectieve overlijdensriscoverze-

2015 € 7.586,79.Deze premie is fors
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kering voor gemeenten als gemeente Laarbeek

gedaald t.o.v. 2014 (€ 11.112,15) Dit

voor 5 jaar door deze te ondertekenen.

is het gevolg van het toepassen van
nieuwe overlevingstafels door
Zwitserleven. Verder zijn er ook nog
andere veranderingen. Zoals het
gelijktrekken van de premies voor
mannen en vrouwen, en er wordt
voortaan een vast bedrag van € 68,50
aan administatiekosten per
verzekerde per jaar in rekening
gebracht.

2.3

5006

Controleprotocol 2015.

Kennis nemen van het controleprotocol 2015.

Het controleprotocol heeft als doel
nadere aanwijzingen te geven aan de
accountant over de reikwijdte van de
accountantscontrole, de daarvoor
geldende normstellingen en de daarbij
te hanteren goedkeurings- en
rapportagetoleranties voor de
controle van de jaarrekening 2015
van onze gemeente.

3.1

Bestuurlijke bijeenkomst - Tussen dienstverlening en

Burgemeester Ronnes gaat.

handhaving 14 maart 2016.
3.3

Uitnodiging receptie Sint-Servatiusgilde 27 februari 2016

Wethouder Van Zeeland gaat.

van 18.00 – 20.00 uur.
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