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Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Meulensteen en Van Zeeland (m.u.v. agendapunt 2.6 vanwege persoonlijke overwegingen)

Nr.

B&W

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1
1.2

5577

Onderwerp

Beslissing

Samenvatting

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 22

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

november 2016

concept vastgesteld.

Deelname Entente Florale Europe 2017

Besloten wordt:

Laarbeek heeft goud gewonnen in de

1. Het greenteam de opdracht geven om een

nationale groencompetitie Entente Flo-

projectplan voor de vier voorgestelde sporen

rale. Daardoor zijn we uitgenodigd om

op te stellen.

de startbijeenkomst voor de nationale

2. De organisatie van de startbijeenkomst op ons

competitie 2017 mede te organiseren

te nemen en de bijbehorende kosten

en deel te nemen aan de Europese

(schatting ongeveer € 2.000,-) ten laste te

competitie. Het college heeft besloten

brengen van de algemene reserve.

om beide uitnodigingen aan te nemen.

3. In principe deel te nemen aan de Europese
competitie voor de Entente Florale on der
voorbehoud van instemming van de raaden dit

Met de Europese competitie willen we
voortborduren op onze gezamenlijke inzet met inwoners voor een groene en

vooraf bij de raad sonderen en de

duurzame leefomgeving, zodat ook toe-

inschrijfkosten van € 12.500,- ten laste te

komstige generaties hiervan kunnen

brengen van de algemene reserve

profiteren. Deelname aan de groencom-

4. De extra te verwachten kosten als gevolg

petitie biedt kansen om Laarbeek posi-

van de deelname aan de Europese competitie

tief op de kaart te zetten, de trots op

in beeld brengen.

Laarbeek te versterken en inwoners
bewust maken van het belang van een

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Samenvatting

groene omgeving en hoe zij hier zelf
een steentje aan kunnen bijdragen.
1.3

5581

Evaluatie proef linksafverbod N 615 bij de

Kennis te nemen van het voorstel om de proef

Gezien de voorlopige eerste resultaten

Beekse brug.

linksaf verbod N 615 bij de Beekse brug te ver-

is met provincie en de betrokken ge-

lengen met 3 maanden.

meenten afgesproken om de proef met
3 maanden te verlengen.

1.4

5575

Vragen inzake artikel 37 Regelement van Orde.

Ingestemd wordt met de RIB.

Door de fractie PvdA zijn vragen gesteld
over de realisatie van goedkope huurappartementen in Mariëngaarde te Aarle-Rixtel.

1.5

5582

Omgevingsvergunning voor bouwen van 28 no-

De verleende bouwvergunning van 28 november

Aannemelijk is dat in de loop van 2017

vember 2013.

2013 aan de heer Van der Heijden voor het

gestart wordt met de bouw van de stal

vergroten van een stal voor vleesvarkens aan de

waarvoor op 28 november 2013 een

Karstraat 5 in Beek en Donk wordt niet ingetrok-

omgevingsvergunning is verleend. Om

ken. Na 31 december 2017 wordt bezien of

die reden wordt de vergunning niet in-

gestart is met de aanvang van de

getrokken. Na 31 december 2017 wordt

bouwwerkzaamheden.

bezien of daadwerkelijk is gestart met
de bouwwerkzaamheden.

1.6

5490

Subsidieverzoek uittocht Sinterklaas

Besloten is:

Op 6 december organiseert Stichting

1. Om een structurele subsidie te verstrekken

Sinterklaas Aarle-Rixtel voor de 5e

voor de duur van het subsidieprogramma

keer de uittocht van Sinterklaas. Voor

2016-2019 van €500,- per jaar;

dit evenement is in het verleden twee

2. Dat over de verkregen subsidie geen
verantwoording verschuldigd is;
3. Om in te stemmen met de bijgesloten
beschikking.

keer een subsidie aangevraagd en
verleend. Het uitzwaaien van Sinterklaas is een redelijk uniek evenement. Het maatschappelijk belang is,
met name voor jonge kinderen, groot.
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Samenvatting

Om deze uittocht mede mogelijk te
maken vraagt de organisatie de gemeente Laarbeek een subsidie van
€500,-.
1.7

5568

B&W-voorstel Mandaat en volmacht t.b.v.

De gemeentesecretaris van Asten, de heer W.

De bevoegdheid verlenen aan de ge-

voorbereidingshandelingen oprichting GR Peel-

Verberkt, en de gemeentesecretaris van Laar-

meentesecretarissen van Asten en

gemeenten

beek, mevrouw M. Meertens, te mandateren en

Laarbeek om de GR Peelgemeenten op

volmacht te verlenen om, afzonderlijk van el-

1 januari 2017 operationeel te hebben.

kaar, alle besluiten te nemen, te ondertekenen
en (privaatrechtelijke) handelingen te verrichten
ten behoeve van de oprichting van de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Peelgemeenten.
2.

Niet-bespreekstukken

2.1

5574

2.2

5578

Klacht mevrouw J.C. Brink-van Niel Schuuren

Teruggenomen.

inzake de N279.
Wijziging van de vaste openingstijden Beekse

Kennis te nemen van de gewijzigde

n verband met de nieuwe dienstregeling

brug in verband met de nieuwe dienstregeling

openingstijden van de Beekse brug in verband

van Hermes op 11 december is het van

van Hermes.

met de nieuwe dienstregeling van Hermes.

belang dat de vaste openingstijden van
de Beekse brug worden aangepast.

2.3

5445

Herziening subsidieverzoek Open dag Scouting

Het college besluit om 300 euro toe te wijzen
aan scouting Lieshout voor de heropening van de
accommodatie.

2.5

5552

Subsidieverzoek openluchttheater

Besloten is om:

Het richtbedrag voor een evenement,

1. Een subsidiebedrag ter hoogte van € 500,- toe

dat zich richt op alle inwoners van Laar-

te kennen en direct vast te stellen;

beek bedraagt € 500,-.

2. De ontvanger geen verantwoording over de
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Samenvatting

uitgaven behoeft te geven;
3. In te stemmen met de bijgesloten
antwoordbrief.
2.6

5565

Subsidieverzoek Stichting Platform Duurzaam

De Stichting Platform Duurzaam Laarbeek wordt

Stichting Platform Duurzaam Laarbeek

Laarbeek

een startsubsidie van € 6.934,40 toegekend, ten

heeft een subsidieverzoek ingediend ten

laste te brengen van het krediet ‘Uitwerking visie

bedrage van € 7.500,-. De stichting

Duurzaamheid’.

doet belangrijk werk met het zelf initieren en ondersteunen van
duurzaamheidsprojecten. De gemeente
heeft vooruitlopend op het verzoek al
enkele rekeningen betaald die samenhangen met de opstart van de stichting.
Deze betaalde facturen zijn in mindering
gebracht op het subsidiebedrag.

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.3

Uitnodiging afscheid Frans van Meijl 15 december 2016

Wethouder Van Zeeland gaat.

3.4

Uitnodiging patroonsdag Sint Antoniusgilde 18 januari

Wethouder Meulensteen gaat ernaartoe.

2017
3.7

BZW Helmond/Peelregio; uitnodiging Tour d'Horizon 7

v.k.a.

december 2016
3.8

Uitnodiging afscheid college van B&W Sint Oedenrode 21

Burgemeester Van der Meijden gaat.

december 2016
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