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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 28 maart 2017
Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen (m.u.v. agendapunt 1.4) en Van Zeeland
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1.1

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 21

Besluitenlijst wordt overeenkomstig concept vast-

O

maart 2017.

gesteld.

Vooraankondiging last onder dwangsom Ba-

Aan de eigenaar van het pand aan de Bakelsweg

Het pand aan de Bakelseweg 27 in

kelseweg 27 in Aarle-Rixtel.

27 in Aarle-Rixtel is een vooraankondiging last

Aarle-Rixtel is de afgelopen tijd

onder dwangsom opgelegd, inhoudende dat op

diverse keren opengebroken en

het perceel aan de Bakelseweg 27 in Aarle-

gekraakt. Hierbij zijn vier

Rixtel, een einde wordt gemaakt aan de strijdig-

aanhoudingen verricht. Gelet op de

heid met de artikelen 1a, lid 1, 1b, lid 2 en arti-

herhaling van de overtreding is het

kel 2 van de Woningwet - op straffe van het ver-

dichttimmeren van het pand niet

beuren van een dwangsom van € 2.500,00 per

afdoende. Om die reden dient de

geconstateerde overtreding met een maximum

eigenaar van het pand maatregelen

van € 30.000,00 - indien niet wordt voldaan aan

te treffen om het openbreken en

de lastgeving.

daarmee de mogelijkheid tot het

1.2

5801

O

plegen van een strafbaar feit
(kraken) wordt voorkomen. Tevens
zijn voorwerpen aangetroffen op het
terrein die een gevaar voor de
gezondheid kunnen opleveren. Het
terrein en de bebouwing dient dan
ook te worden opgeruimd.
1.3

5724

Aanpak vijver gemeentehuis.

AZ

1. Besloten wordt in te stemmen met de aanleg

De vijver aan de voorzijde van het
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6/4

van een sedumeiland in de vijver van het ge-

gemeentehuis is al jaren lang een

R

meentehuis

doorn in het oog.

20/4

2. Besloten wordt om na advies van de commis-

Het ondiepe water kent geen

sie algemene zaken de raad voor te stellen een

beweging en warmt in de zomer erg

krediet van € 50.000,00 (exclusief BTW) be-

snel op, met ongewenste

schikbaar te stellen voor de realisatie van het

algenvorming en vervuiling als

sedumeiland en dit krediet ten laste te brengen

resultaat. Om zowel het aanzicht,

van algemene reserve

de waterkwaliteit als de
beheersbaarheid van vervuiling te
verbeteren is de gemeente
voornemens om in de vijver een
groen eiland te creëren met een
esthetisch waterelement om
zuurstof en beweging in het water
te krijgen. Door het eiland te
voorzien van een sedumvegetatie
met drie lage solitaire heesters
wordt invulling gegeven aan
verfraaing van het aanzicht en de
uiting van het IVN om de
biodiversiteit in de omgeving te
verbeteren. Door lage heesters met
een open verschijningsvorm toe te
passen blijft het transparante
aanzicht en uitzicht van de raadzaal
gewaarborgd. Het streven is om de
aanleg in het 2e kwartaal van dit
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jaar te realiseren.
1.6

5817

O

Raadsvoorstel uitbreiding Commanderij Colle-

RD

Besloten wordt in te stemmen met richting van

Samen met het Commanderij College

ge.

4/4

bijgaand concept raadsvoorstel.

zijn we al enige tijd zoekende naar

R

een zo goed en duurzaam mogelijke

20/4

oplossing van de ruimteproblematiek
waar deze school mee kampt. Een
ruimtegebrek dat ontstaan is vanwege een sterker toegenomen aantal
leerlingen dan ooit werd verwacht.
Een eerdere oplossing zoals die in november 2016 was overeengekomen
blijkt in de praktijk toch ruimtelijk en
kwalitatief onvoldoende om op een
goede wijze invulling te geven aan
het onderwijskundig concept. Als oplossing wordt nu ingestoken op het
uiterlijk binnen twee jaar realiseren
van een nog nader aantal te bepalen
schoolwoningen. Ter overbrugging
van de ingebruikname van de schoolwoningen worden drie noodlokalen
gehuurd.

2.2
O

5742

Vaststellen onderhoudsprogramma riolering

1. Er wordt ingestemd met het voorgestelde on-

2017.

derhoudsprogramma riolering 2017.

programma riolering 2017 vastge-

Het College heeft het onderhouds-

2. Er wordt ingestemd met de voorbereiding van

steld. Hierin zijn de volgende pro-

een in 2018 uit te voeren project riolering.

jecten opgenomen:
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Het uitbreiden van de riolering en
het relinen van de bestaande riolering in de Nachtegaallaan in
Beek en Donk.



Het gedeeltelijk vervangen en
verruimen van de riolering in een
deel van de Papenhoef in Lieshout
en het maken van een verbinding
met de riolering in de Akker.



Het relinen van de riolering in de
Zaagmolenweg te Beek en Donk.

2.3

5808

Aankoop voorstrook Heertums Akker Lieshout.

O

Aangekocht wordt een strook grond aan de

De kosten (aankoop- aanpassing- en

Heertums Akker te Lieshout, kadastraal bekend

notariële kosten) totaal ca. € 12.000,-

gemeente Lieshout sectie L nummer 1122 ge-

komen ten laste van het complex

deeltelijk en 1128 gedeeltelijk, totaal groot ca. 0

Nieuwenhof 2014 en worden gedekt

hectare 00 are 84 centiare.

uit de grondverkopen. In de exploitatieopzet is met deze aankoop rekening gehouden.

2.4

5792

O

2.5
O

5806

Het voornemen tot het aanwijzen van twee

Ingestemd wordt met het voornemen tot het

Om het elektrisch rijden te stimuleren

parkeerplaatsen voor het opladen van elektri-

aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het op-

wordt voorgesteld om op het parkeer-

sche voertuigen op de parkeerplaats aan het

laden van elektrische voertuigen op de parkeer-

terrein bij het gemeentehuis 2 par-

Raadhuisplein bij het gemeentehuis.

plaats aan het Raadhuisplein bij het gemeente-

keerplaatsen aan te wijzen voor het

huis in Beek en Donk.

opladen van elektrische voertuigen.

Lokaal samenwerkingsconvenant Taalhuis

Besloten is:

In Laarbeek is ruim 16% van de be-

Laarbeek 2017-2021

1. In te stemmen met bijgaand lokaal samen-

roepsbevolking laaggeletterd. Dit be-

werkingsconvenant Taalhuis Laarbeek 2017-

tekent dat mensen vanwege beperkte

2021.

taal-, lees-, reken- of digitale vaar-
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2. Wethouder Buter te mandateren om bijgaand

digheden niet volwaardig mee kunnen

convenant namens de gemeente Laarbeek te on-

in onze maatschappij. Laaggeletterd-

dertekenen.

heid kan oorzaak zijn van veel soorten problemen. Bijvoorbeeld in de
thuissituatie (kinderen onvoldoende
kunnen begeleiden), financieel (rekeningen niet kunnen betalen), op het
werk (veiligheidsinstructies niet kunnen lezen, moeilijker een baan vinden
en behouden) en met de gezondheid
(bijsluiters niet kunnen lezen, minder
gezond voelen).
Omdat het belangrijk is voor het welzijn en welbevinden van iedereen om
volwaardig mee te kunnen doen in de
maatschappij, hebben diverse regionale organisaties die met dit thema
bezig zijn besloten te gaan samenwerken in een regionaal actieplan om
de laaggeletterdheid tegen te gaan.
Uit dit regionale actieplan volgt een
lokale samenwerking. De samenwerkingspartners komen samen in het
Taalhuis Laarbeek. Het regionale actieplan wordt lokaal uitgewerkt binnen
het taalhuis Laarbeek. Lokale samenwerkingspartners, acties, taken en
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verantwoordelijkheden worden in dit
plan beschreven.
3.1

Uitnodiging voor opening Meimaand op 7 mei 2017 in

Wethouders Van Zeeland en Briels gaan.

O

Aarle-Rixtel.

3.2

Uitnodiging voor bijeenkomst afvaardiging Peelcolleges op

Burgemeester Van der Meijden, wethouder Briels en

O

25 april 2017 in Deurne.

secretaris gaan.

3.3

Uitnodiging voor bijeenkomst project Boer, Bier, Water op

Wethouder Van Zeeland en Meulensteen gaan als-

O

13 april 2017 in Lieshout.

mede burgemeester Van der Meijden.

3.5

Uitnodiging voor afscheidsbijeenkomst van wethouder

Burgemeester Van der Meijden en wethouder Van

O

Raemakers op woensdag 19 april 2017 in Veldhoven.

Zeeland gaan.

3.6

Uitnodiging van EHBO-verenigingen Laarbeek voor oefe-

Wethouder Van Zeeland gaat.

O

ning op 3 april 2017 in het Commanderijcollege Beek en
Donk.

6/6

