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5084

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 23

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

februari 2016.

concept vastgesteld.

Vaststelling Beleidsregels planologische krui-

Besloten wordt tot het vaststellen van de Be-

In aansluiting op het besluit van 15

melgevallenregeling gemeente Laarbeek.

leidsregels planologische kruimelgevallen ge-

december 2015 heeft bespreking van

meente Laarbeek en de publicatie en de ter visie

de kruimelgevallenregeling

legging van de regeling zoals beschreven in de

plaatsgevonden in de vergadering van

concept-bekendmaking.

de commissie Ruimtelijk Domein van
17 februari jl. Daarbij heeft de
commissie in kunnen stemmen met
de inhoud van de regeling.

1.4

5076

Aanleg glasvezel buitengebied.

1. Ingestemd wordt met het voor kennisgeving
aannemen van het plan van aanpak “Uitrol glasvezel in de witte gebieden van Noordoost en
Zuidoost Brabant”.
2. Ingestemd wordt met de formering van één
gezamenlijk projectbureau Uitrol Witte Gebieden.
3. Ingestemd wordt om na advies van de commissie Algemene Zaken de raad voor te stellen
de Legesverordening 2016 aan te passen.
4. Ingestemd wordt met opdrachtverlening aan
de gemeente Someren voor de uitvoering van
projectmanagement op het glasvezelproject, zo-

Op 14 januari jl. stelde de Brabantse
Ontwikkel Maatschappij (BOM) voor
de aanleg van glasvezel in het
buitengebied in Brabant een lening
van 35 miljoen euro ter beschikking
vanuit het Breedbandfonds Brabant.
De Provincie wil met het fonds de
aanleg van breedband in heel Brabant
versnellen. Mabib krijgt de lening om
het werk uit te voeren. De toekenning
moet nog wel worden getoetst door
de Europese Commissie. Het is van
belang dat op korte termijn diverse

Nr.

Onderwerp

Beslissing

als vermeld in het plan van aanpak.
5. Voordat wordt gestart met de werkzaamheden
moet er een plan van aanpak zijn opgesteld over

Toelichting op besluit
besluiten genomen worden om te
kunnen starten met de uitvoering van
het project.

hoe wordt omgegaan met de aansluiting in de
grijze gebieden.
6. Ingestemd wordt om de commissie Ruimtelijk
Domein en de raad te informeren met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.
1.5

5044

Opslag voor voorgevelrooilijn Everbest 64 Beek

Besloten wordt mee te delen dat in principe zal

Door een bestemmingsplanwijziging is

en Donk.

worden meegewerkt aan een aanvraag omge-

opslag voor de voorgevelrooilijn niet

vingsvergunning voor de opslag van pallets voor

meer toegestaan. Als dit al

de voorgevelrooilijn waarbij de stapeling vanaf

plaatsvond onder het vorige

de straatzijde gezien plaatsvindt achter het hek

bestemmingsplan, mag dit worden

maximaal 2 meter trapsgewijs oplopend tot 4

voortgezet. Op het perceel Everbest

meter.

64 in Beek en Donk vond opslag
plaats wat onder het vorige
bestemmingsplan was toegestaan.
Onder het huidige bestemmingsplan
zal daarom worden meegewerkt aan
trapsgewijze opslag van 2 tot 4 meter
voor de voorgevelrooilijn.

1.6

5047

Omgevingsvergunning kappen bomen Bemmer

Besloten wordt om een omgevingsvergunning te

Ten bate van de realisatie van de

IV zichtzone.

verstrekken voor de verwijdering van acht ei-

tweede fase van de zichtzone langs

kenbomen, staande op de Bosbeemd in Beek en

Bemmer IV dienen acht eiken gekapt

Donk. Voor één boom wordt de vergunning ge-

te worden. Ter compensatie zullen

weigerd omdat deze boom met aanvullende

nieuwe bomen geplant worden in de

maatregelen in te passen is in het plan.

zichtzone. Tevens is er voor gekozen
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om één eik te sparen en deze als
markant punt onderdeel uit te laten
maken van dit gebied.
1.9

5080

Subsidieverzoek O&U tbv 150 jarig jubileum.

Besloten is om:

Om de kosten te kunnen dekken voor

1. O&U eenmalig een subsidie te verlenen Van

de festiviteiten omtrend hun 125 jarig

1000 euro voor de organisatie van de festivitei-

jubileum vraagt O&U subsidie aan.

ten omtrent hun 125 jarig bestaan;
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.
2.1

5083

Ruimtelijke onderbouwing m.b.t. herontwikke-

1. In te stemmen met de aangeleverde ruimtelij-

Betrokkene wil het agrarisch bouwvlak op

ling De Hei 25, Mariahout.

ke onderbouwing;

De Hei 25 omgezet zien naar een

2. Met verzoeker een anterieure-, planschade-

bedrijfsbestemming waarbij tevens delen

en LIR-overeenkomst sluiten;

van dat bouwvlak toegevoegd worden

3. Na ondertekening van de overeenkomsten de

aan de omliggende woonbestemmingen.

bestemmingsplanherziening voor te bereiden en

In de vergadering van 7 oktober 2014

op te starten.

heeft het college reeds daarmee
ingestemd. In de ruimtelijke
onderbouwing is een en ander nader
onderbouwd. Met betrokkene kunnen
thans de nodige overeenkomsten worden
gesloten waarna de
bestemmingsplanherziening kan worden
opgepakt.
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Onderwerp

2.2

5082

Verzoek aankoop woonwagen.

Beslissing

Toelichting op besluit

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande

De heer K. Meinhardt, bewoner van de

conceptbrief.

woonwagen Havenweg 14 te Aarle-Rixtel
heeft een schriftelijk verzoek ingediend
om de woonwagen, die hij van de
gemeente huurt, te mogen kopen. Deze
woonwagen is momenteel de enige van in
totaal 8 woonwagens die nog in
eigendom is van de gemeente en door
ons wordt verhuurd. De overige 7
woonwagens zijn eigendom van de
bewoners. Gelet op het feit dat er nog
besluitvorming over de toekomst
(overdracht aan WoCom, renovatie of
verplaatsing) van dit kampje moet
plaatsvinden, is verkoop op dit moment
niet wenselijk.

2.4

5046

Beleidsregels bijzondere bijstand jongeren van

Besloten is:

In het kader van de Participatiewet

18 tot en met 20 jaar niet in inrichting en in in-

1. In te stemmen met:

ontvangen jongeren tot 21 jaar in

richting.

a. de bijgevoegde beleidsregels Bijzondere bij-

voorkomende gevallen algemene

stand 18 t/m 20-jarigen niet in inrichting (B079)

bijstand. De hoogte van die bijstand is

en Bijzondere bijstand 18 t/m 20 jarigen in in-

vastgelegd in artikel 20 van de

richting (B080) inclusief overgangsrecht;

Participatiewet. Daarboven ontvangt de

b. intrekking van de beleidsregels bijzondere bij-

jongere ook bijzondere bijstand indien hij

stand 18 tot en met 20 jarigen Wet werk en bij-

geen beroep kan doen op zijn ouders

stand (B079 en B080);

voor het bijdragen in de noodzakelijke

2. In te stemmen met de financiële consequen-

kosten van het bestaan.

ties van het overgangsrecht ad € 1.553,-;

Bij de vaststelling van de hoogte van de
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Beslissing

Toelichting op besluit

3. De beleidsregels op de gebruikelijke wijze te

bijzondere bijstand voor levensonderhoud

publiceren.

van 18 t/m 20 jarigen komt het bevoegd
gezag beleidsvrijheid toe. Het vast te
stellen beleid was deels gebaseerd op de
Toeslagenverordening en vastgelegd in
twee beleidsregels. Met de
inwerkingtreding van de Participatiewet is
de Toeslagenverordening komen te
vervallen en daarmee ook de wettelijke
grondslag voor de beleidsregels. De oude
beleidsregels dienen te worden
ingetrokken en nieuwe beleidsregels te
worden vastgesteld.

2.6

5064

Inrichting onafhankelijke cliëntondersteuning.

Om een dekkend netwerk van onafhankelijke cli-

Op 31 maart 2015 heeft uw college inge-

entondersteuning te realiseren, neemt het colle-

stemd met het basismodel cliëntonder-

ge de volgende besluiten:

steuning en de opdracht dit model rich-

1. Het college verleent in 2016 een eenmalige

ting 2016 nader in te vullen. Het model

maximum subsidie van € 9.000,- aan Vierbinden

bestaat uit vier niveaus. Enkel op niveau

voor het organiseren en coördineren van de loka-

1 en 4 bestonden nog lacunes waarin met

le toegang tot cliëntondersteuning.

dit voorstel wordt voorzien. Daarmee

2. Het college verleent in 2016 (bovenop de jaar-

voldoet de gemeente aan de wettelijke

lijkse subsidie van € 165.171,-) een eenmalige

taak om integrale cliëntondersteuning te

maximum subsidie van € 10.161,- voor het trai-

leveren en wordt de eerder opgestelde

nings- en scholingsaanbod van MEE Zuidoost

ontwikkelagenda ingevuld.

Brabant.

Cliëntondersteuning is een algemene

3. Het college stemt in met de opdracht aan

voorziening en in die zin een open eind

Zorgbelang Brabant ter complementering van de

regeling. In dit model fungeert ViERBIN-
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onafhankelijke cliëntondersteuning en stelt hier-

DEN als lokale toegang tot cliëntonder-

voor een bedrag van € 8.019,- beschikbaar.

steuning voor die cliënten die zelf nie-

4. Het college stemt in met de opdracht aan

mand kunnen vinden als ondersteuner.

Zorgadviesbureau van de Plas en stelt hiervoor

Dit is overzichtelijk een laagdrempelig.

een bedrag van € 5.040,- beschikbaar.

Vanuit ViERBINDEN kunnen onafhankelijk

5. Het college stemt in met de gemeentelijke re-

cliëntondersteuners vanuit diverse orga-

actie op het advies van de Wmo-Raad.

nisaties worden ingezet; afhankelijk van

6. Het college stemt in met de bijgevoegde

de vraag en behoefte van de cliënt. Ook

Raadsinformatiebrief.

is er een poule van deskundige vrijwilligers opgeleid. De inzet wordt echter
nauwkeurig gemonitord, met als doel de
inzet van cliëntondersteuning richting
2017 te optimaliseren. Daarom wordt geadviseerd om vooralsnog
1-jarige afspraken aan te gaan met de
afzonderlijke organisaties, zodat bijstelling mogelijk is.
Na verwerking van het Subsidieprogramma Sociaal Domein 2016-2019 en
daarbij rekening houdende met de nog te
leveren bijdrage ter invulling van de bezuinigingstaakstelling 2016

(€

10.000,-) resteert nog een vrij beschikbaar budget van € 76.643,- voor de verdere inrichting van cliëntondersteuning.
Met dit voorstel wordt in 2016 € 32.220,van dit bedrag bestemd. Het restant van
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€ 44.423,- blijft beschikbaar als stelpost
cliëntondersteuning. Een en ander te
verwerken in de eerstvolgende tussenrappportage 2016.
2.7

4959

Beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang 2016.

1. Het Regionaal Beleidskader Toezicht en

Er zijn geen financiële consequenties.

Handhaving Kinderopvang en Peuterspeel-

Het Beleidskader inclusief het

zaalwerk Brabant-Zuidoost wordt vastge-

Afwegingsoverzicht worden gepubliceerd

steld;

in het Gemeenteblad.

2. De Nota Toezicht- en Handhavingsbeleid Kin-

De houders van

deropvang en Kwaliteit Peuterspeelzalen

kinderopvangvoorzieningen in de

(2011) wordt ingetrokken.

gemeente Laarbeek worden via een
informatiebrief op de hoogte gebracht
van het aangepaste beleid.
Tevens wordt het gewijzigde beleidskader
op de gemeentelijke website geplaatst.

2.8

2.10

5092

5041

Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen TSN-

Besluiten kennis te nemen van de ontwikkelingen

Besloten is kennis te nemen van de

thuiszorg.

inzake TSN-thuiszorg en in te stemmen met bij-

ontwikkelingen inzake TSN-thuiszorg en

gevoegde raadsinformatiebrief om ook de raad

de raad hier eveneens middels een

hierover te informeren.

raadsinformatiebrief over te informeren.

Afhandeling concept begroting 2016 PlatOO.

Er wordt ingestemd met:

Dit advies heeft de bedoeling tot een

1 Het kennis nemen van de concept begroting

procedurele afstemming met PlatOO over

2016 van PlatOO.

de toezending van de jaarstukken zodat

2 Het houden van een bestuurlijk overleg, waarin

de gemeenteraad/commissie tot een

mogelijkheden besproken worden om, op lokaal

relevante inhoudelijke reactie kan komen.

niveau, gezamenlijk (PlatOO en de gemeente
Laarbeek) op te trekken waar het de uitvoering
van hun beleidsvoornemen betreft ‘om middels
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gespecificeerde kwaliteits- en innovatieprojecten
de algemene reserve in de komende jaren te laten dalen’.
3 De Commissie Sociaal Domein en de gemeenteraad informeren over deze wijze van afdoening.
3.1

Uitnodiging voor symposium “De toekomst van de dorps-

V.k.a.

bibliotheek” op 9 april 2016 in Heeze.
3.2
3.3

Verzoek van Scouting Lieshout om opening van de blok-

Wethouder Briels doet opening. Wethouder Van

hut op 18 juni 2016.

Zeeland gaat er ook naartoe.

Uitnodiging voor afscheidsreceptie van de heer Steenbak-

Wethouder Briels gaat er naar toe.

kers als wethouder van Geldrop-Mierlo op 10 maart 2016.
3.4

Brief van Dorpsraad Beek en Donk over beëindiging

V.k.a.

deelname aan de Stuurgroep Herbestemming Leonarduskerk per 3 februari 2016.
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