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

Nr.

B&W

1.1
1.2

5372

Onderwerp

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 19

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

juli 2016.

concept vastgesteld.

B&W-voorstel Nota Risicomanagement en bere-

1. De nota Risico-inventarisatie en berekening

kening weerstandsvermogen 2016.

weerstandsvermogen 2016 wordt vastgesteld.
2. De nota wordt ter kennisgeving aangeboden
aan de commissie Algemene Zaken.

Toelichting op besluit

Jaarlijks wordt een geactualiseerde
nota Risico-inventarisatie en
berekening weerstandsvermo-gen op
gesteld. Zo ook voor 2016.
De beschikbare weerstandscapaciteit
is berekend op € 18,4 miljoen. De
benodigde weerstands-capaciteit is
berekend op € 6,6 miljoen. Dit
betekent dat de ratio uitkomt op een
waardering A, wat duidt op een
uitstekend weerstandsvermogen op
basis van een waarderingstabel die in
samenwerking tussen NAR en de
Universiteit Twente is opgesteld.

1.5

5197

Diverse ontwikkelingen jeugdzorg 2016.

Er wordt ingestemd met:

In dit advies wordt met een voorstel

1. Versterking lokale veld: uitbreiding capaciteit

voor uitbreiding van de capaciteit van

opvoedondersteuners met:

het Centrum voor Jeugd en Gezin in
Laarbeek geanticipeerd op lokale

* 16 uur GGZ --> Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.

ontwikkelingen in de jeugdzorg. De
hiermee gepaard gaande kosten

Nr.

Onderwerp

Beslissing

* 24 uur opvoedondersteuning.

Toelichting op besluit

worden gedekt uit het budget
Eerstelijnsloket jeugd ( 66713090),

Dekking van deze uitgaven uit het budget Eer-

Uitvoeringskosten lokaal (42112).

stelijnsloket jeugd ( 66713090), Uitvoeringskosten lokaal (42112).De voorgestelde positionering
van de coördinator CJG.
1.6

5402

Wijziging TAJ afspraken.

Er wordt ingestemd met:

Het gaat in deze om besluitvorming

1. Akkoord gaan met het aanpassen van het re-

die voorligt in 17 gemeenten Zuidoost

ferentiejaar voor afbouw aantal unieke cliën-

Brabant (excl Dommelvallei).

ten naar 2015 (ipv 2014 zoals nu in de TAJ

Een aantal zorgaanbieders hebben in

afspraak besloten),

2015 met deze 17 gemeenten mid-

2. Akkoord gaan met het verlengen van periode
van deze afspraak tot eind 2018,
3. De burgemeester te verzoeken om wethouder

dels de zogenaamde TAJ afspraken
een overeenkomst voor te leveren
vormen van jeugdzorg gesloten.

Briels te machtigen namens het college van

Om de infrastructuur van zwaardere

Laarbeek de TAJ-overeenkomst te onderteke-

vormen van jeugdzorg in stand te

nen.

houden, dan wel verantwoord af te
bouwen, is een wijziging van deze
afspraken wenselijk/noodzakelijk.

1.7

5408

Zienswijze gemeente Laarbeek op streekindeling NLPO.

1. Het college neemt het standpunt in dat sa-

De stichting Nederlandse Lokale

menwerking tussen lokale omroepen van on-

Publieke Omroepen (NLPO) heeft een

deraf tot stand moet komen en respecteert

voorstel gedaan voor de vorming van

daarmee de keuze van Omroep Kontakt om

streekomroepen. Omroep Kontakt is

aan te sluiten bij het samenwerkingsverband

daarbij ingedeeld bij streek de Peel,

Streek 48-1 Midden Oost Brabant.

met als alternatief de streek Midden

2. Het college stemt in met het versturen van
bijgaande zienswijze aan de NLPO.

Oost Brabant. Omroep Kontakt heeft
in december 2015 gekozen voor
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

3. Een afschrift van de brief wordt verstuurd
naar de Omroep Kontakt.

Toelichting op besluit

samenwerking met de streek Midden
Oost Brabant. De gemeente Laarbeek
is sterk voorstander van
samenwerking tussen lokale
omroepen. Wij zijn echter van mening
dat samenwerking het beste van
onderop kan ontstaan. Door de
omroepen zelf, in plaats van dat wij
dit als overheid van bovenaf zouden
opleggen. Hoewel samenwerking
tussen lokale omroepen in de
Peelverband meer voor de hand ligt,
gelet op de bestuurlijke
samenwerking tussen de
Peelgemeenten, respecteren wij de
keuze van Omroep Kontakt.

1.8

5404

Bestuursopdracht voor de belastingsamenwer-

1. De bestuursopdracht voor de belasting-

Op 24 mei 2016 heeft er een

king van de gemeenten Laarbeek, Gemert-

samenwerking van de gemeenten Laarbeek,

gezamenlijk overleg tussen de vier

Bakel, Asten en Someren.

Gemert-Bakel, Asten en Someren is vastge-

colleges van de gemeenten Laarbeek,

steld.

Gemert-Bakel, Asten en Someren

2. De financiële middelen ad € 12.500,- voor de

plaatsgevonden. Hierbij is

inzet van een extern projectleider in 2016

uitgesproken om een samenwerking

worden beschikbaar gesteld ten laste van de

op het gebied van belastingen verder

post incidenteel onvoorzien en verwerkt in de

uit te werken in een bedrijfsplan.

e

2 tussenrapportage 2016.
3. De raad hierover te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Vooraf aan het bedrijfsplan wordt de
bestuursopdracht samenwerking
belastingen ter accordering
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

voorgelegd aan de vier colleges. In
deze bestuursopdracht wordt ook
gevraagd een bedrag van € 50.000,beschikbaar te stellen voor de inzet
van een externe projectleider,
hetgeen neerkomt op € 12.500,- per
gemeente. Voorgesteld is deze in
Laarbeek te dekken uit de post
incidenteel onvoorzien in 2016 en
deze te verwerken in de 2e
tussenrapportage 2016.
2.3

5393

Aanvullend krediet Schoolstraat/Heindertweg/Duivenakker.

1. Er is ingestemd met een aanvullend krediet

Een aanvullend krediet van €

van € 75.000,- beschikbaar te stellen voor

75.000,- wordt beschikbaar gesteld.

het werk aan de Schoolstraat/Heindertweg

De dekking van dit krediet vindt

/Duivenakker te Aarle-Rixtel.

plaats door een onttrekking uit de
bestemmingsreserve Bomenfonds ter
grootte van
€ 10.000 (rest-saldo:€ 155.000). Een
bedrag van € 11.000,- wordt ten laste
gebracht van de voorziening
onderhoud riool (rest-saldo: € 3,3
miljoen) en het overige bedrag ad € €
54.000 komt ten laste van de
voorziening onderhoud wegen (restsaldo: € 893.000). Een en ander te
verwerken in de begroting via de 2e
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

tussenrapportage 2016.
2.4

5388

Rapportage treasuryactiviteiten 2e 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.
Vanwege de onderschrijding van de
kasgeldlimiet in het 2e kwartaal 2016
is het, ná 2 kwartalen overschrijding,
nu niet noodzakelijk om een plan van
aanpak aan de provincie ter
goedkeuring voor te leggen.

2.8

5394

Aanpassing APV 2013.

Besloten is de wijzigingen van de Algemene

De Algemene Plaatselijke Verordening

Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek

2013 wordt gewijzigd. Het gaat

2013 ter advisering voor te leggen aan de com-

overwegend om technische

missie Algemeen bestuur en ter vaststelling aan

aanpassingen als gevolg van

de raad.

gewijzigde wetgeving en kleine
correcties. Daarnaast zijn op een
aantal plaatsen ook inhoudelijke
aanpassingen gedaan.
Als voornaamste zijn te noemen
1. Carbidschieten
2. Hondenpoep
3. Uitwegvergunning
4. Gebiedsontzegging

2.9

5396

Evaluatienota tegenprestatie naar vermogen.

1. De evaluatienota tegenprestatie naar ver-

De raad heeft op 8 juli 2015 de

mogen is voor kennisgeving aangenomen en

Verordening en het bijbehorende

wordt ter kennisname toegezonden aan de

Beleidsplan Tegenprestatie naar
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Commissie Sociaal Domein.

vermogen vastgesteld. Per 1

2. Aan het presidium voorleggen om de partici-

september 2015 is de

patiecoach een toelichting over deze evaluatie te

participatiecoach maatschappelijke

laten geven aan de commissie.

deelname actief in Laarbeek. Tijd om
te evalueren.

2.10

5382

Laarbeek Sportief en Nationale Sportweek.

Het college heeft ingestemd met de organisatie

De begrote kosten van € 2.500,- excl.

van Laarbeek Sportief en publiciteit rondom de

BTW voor Laarbeek Sportief i.c.m. de

Nationale Sportweek.

Nationale Sportweek kunnen ten laste
worden gebracht van projectbudget
Gezonde basis (sportstimulering),
6.714.9090/42.664.
Inzet van communicatiemiddelen is
afgestemd met team communicatie.

2.11

5405

Bekostiging jeugd en gezinswerk 2016.

Er wordt ingestemd met:

Voorstel voor formatiebekostiging

1. Het afsluiten van tijdelijke overeenkomsten

Jeugd- en Gezinswerk (J&G) in 2016.

voor de inkoop van JeugdzorgPlus, voor de

De bekostiging geldt met

periode van januari 2016 tot en met maart

terugwerkende kracht vanaf 1 januari

2016.

2016 tot en met 31 december 2016.

2. Wethouder Visscher namens het college van

Formatiebekostiging wordt

Laarbeek volmacht te verlenen de tijdelijke

bekrachtigd middels een addendum

en inkoopovereenkomsten voor Jeugdzorg-

op de Deelovereenkomst Jeugd- en

Plus voor het eerste kwartaal 2016 te onder-

Gezinswerk. Het addendum moet

tekenen.

door de wethouders van de zes

3. Uiterlijk in de tweede helft van maart 2016

peelgemeenten worden ondertekend.

aan de 21 colleges in de regio Zuidoost Brabant een voorstel voor te leggen voor het afsluiten van inkoopovereenkomsten voor de
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

resterende periode in 2016, 2017 en 2018.
4. Wethouder Visscher namens het college van
Laarbeek volmacht te verlenen een verlenging van de tijdelijke en inkoopovereenkomsten voor JeugdzorgPlus voor de periode 1
april 2016 tot en met 31 mei 2016 te ondertekenen, in geval de definitieve inkoopovereenkomsten 2016 niet per 1 april gereed zijn.
2.12

5202

Principe-verzoek Chalet Couvert Dorpsstraat 92
Aarle-Rixtel.

Besloten wordt om:
- in principe mee te werken aan het verzoek tot
-

Meegedeeld wordt dat in principe zal
worden meegewerkt aan een aan-

uitbreiding van Dorpsstraat 92 in Aarle-Rixtel;

vraag om omgevingsvergunning voor

gedeeltelijk in te stemmen met het gebruik

het uitbreiden van Chalet Couvert in

van een deel van het perceel ten behoeve van

Aarle-Rixtel.

parkeerplaatsen (geel gemarkeerde deel);
-

een vergoeding te vragen voor het uitbreiden
van het aantal parkeerplaatsen aan de Dorpsstraat die haaks op de weg zijn gesitueerd.

3.1

MT-verslag 6 juli 2016

Voor kennisgeving aangenomen.

3.2

Uitnodiging rondleiding woonzorg De Pastorie Aarle-Rixtel

Wethouder Briels en Van Zeeland gaan hier naar

29 juli 2016

toe.

Uitnodiging voor Bestuurlijk Overleg woCom

Overleg plannen direct na de vakantie, in septem-

3.3

ber, in afstemming met eerdere afspraken tussen
Wocom en Bergopwaarts, met het hele college.
3.4

Uitnodiging Corso Valkenswaard 11 september 2016

Burgemeester en wethouder Van Zeeland gaan hier
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

naar toe.
3.5

Zaterdag 20 augustus opening Kermis Aarle-Rixtel

Wethouder Meulensteen verzorgt de opening

3.6

Wilhelminakanaal 100 jaar in Lieshout 10-11 september

Uitnodiging is nog niet ontvangen, maar data alvast
in agenda van collegeleden opnemen.

3.6

Poging om te komen tot het langste gezonde stokbroodje

Uitnodiging is nog niet ontvangen.

in Aarle-Rixtel op 21 augustus 2016 als onderdeel van de

Burgemeester, wethouder Briels en Meulensteen

gezondheidsrace

gaan hier naar toe.
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