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Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 22

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

september 2015.

concept vastgesteld.

Evaluatie en uitrol Pilot Zorg Dichtbij.

Het college:

Eind 2013, begin 2014 zijn de voorbe-

1. neemt kennis van de evaluatie van de Pilot

reidingen getroffen voor de pilot Zorg

Zorg Dichtbij.

Dichtbij. Doel van de pilot was een

2. stemt in met het voorstel met betrekking tot

vorm van gebiedsgericht werken te

de uitrol van de pilot richting de andere kernen

ontwikkelen (een effectievere en effi-

van Laarbeek.

ciënter aanpak in het sociale domein),
waarin: meer gebruik gemaakt wordt
van de eigen kracht van inwoners en
de kracht van de samenleving; meer
integraal (samen)gewerkt wordt; beter gebruik gemaakt wordt van alle
nabije voorzieningen en dit alles
dichtbij de inwoner georganiseerd. Dit
heeft eind 2014 zijn beslag gekregen
in een smal samengesteld team, bestaande uit een wijkverpleegkundige,
een maatschappelijk werker, een
Wmo-consulent en de dorpsondersteuner: het Team Zorg en Welzijn.
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Toelichting op besluit

De pilot is eind juni positief
geëvalueerd met alle kernpartners.
Alle partners hebben er vertrouwen in
dat de basis die in Aarle-Rixtel is
gelegd, een goede basis biedt voor
het gebiedsgericht werken in de
andere kernen van Laarbeek. Het
team is eenvoudig bereikbaar, werkt
goed samen, kan met vrijwel alle
vragen in aanvang uit de voeten,
slaagt erin inwoners te activeren en
het sociale netwerk in stelling te
brengen en levert een vast
aanspreekpunt voor cliënten.
Uiteraard zijn er ook nog
verbeterpunten. Vilans heeft dit
vastgelegd in een eindrapportage.
Geadviseerd wordt om op basis van
de ervaringen in Aarle-Rixtel te
starten met de uitrol van de pilot en
het Laarbeek-breed implementeren
van het gebiedsgericht werken.
Omdat er binnen de gemeente de
behoefte bestaat om de lokale
partners op een andere manier te
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gaan aansturen, wordt gestart met
een gezamenlijk offertetraject,
waarbij nadrukkelijk gestuurd wordt
op samenwerking en het gezamenlijk
dragen van verantwoordelijkheid. Om
een dergelijk traject behapbaar te
maken voor de kernpartners, wordt
voorgesteld om het gebiedsgericht
werken (als kernactiviteit van alle
lokale kernpartners) als eerste uit te
werken in een gezamenlijk
offertetraject. Gebiedsgericht werken
is hier synoniem voor de uitrol van de
pilot. Als leidraad is een
procesvoorstel voor dit traject gedaan
(zie figuur 2, bijlage 2). Het is de
bedoeling dat de kernpartners een
gezamenlijk traject doorlopen waarin
zij starten bij het gezamenlijk
formuleren van een visie (gebaseerd
op bestaande stukken) en eindigen
met de daadwerkelijke Laarbeekbrede
implementatie van het gebiedsgericht
werken, gebaseerd op het basismodel
gebiedsgericht werken. De
uitkomsten van de diverse
processtappen worden samengevat in

3/8

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

één document, de gezamenlijke
offerte, waaraan de kernpartners zich
committeren. Deze offerte wordt
uiterlijk 1 april 2016 bij de gemeente
ingediend. Gezien het belang dat
gehecht wordt aan het gebiedsgericht
werken, zal deze offerte ook aan de
basis liggen voor verdere
implementatie in 2016, terwijl formeel
gezien deze offerte van toepassing is
op 2017. Gepleit wordt voor een
organisch proces, waarin ruimte is
voor ontwikkeling. Het is de bedoeling
dat de teams uiterlijk in het tweede
kwartaal van 2016 operationeel zijn
op basis van geformaliseerde
afspraken. Dan kan ook de promotie
richting inwoners starten. Dit staat
eveneens gepland voor het tweede
kwartaal 2016. Doordat ook Peel 6.1
participeert in het gezamenlijk offertetraject (net zoals zij ook betrokken
zijn geweest bij de Pilot en de evaluatie van de Pilot) wordt voorkomen dat
het gebiedsgericht werken geheel los
komt te staan van de werkwijze binnen Peel 6.1.
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1.4

4700

1.

Begroting 2016 gemeente Laarbeek.

2.

3.

De Productbegroting 2016 is vastgesteld;

De Begroting 2016 is de tweede

De Programmabegroting 2016 wordt middels

begroting in de nieuwe raadsperiode

bijgaand concept-raadsvoorstel ter vaststel-

op basis van de nieuwe

ling aangeboden aan de gemeenteraad;

programmaindeling met bijbehorende

Ingestemd is met de Begroting in één oogopslag (BIEO) 2016;

4.

Toelichting op besluit

Ingestemd is met een bescheiden publicatie
in de MooiLaarbeek-krant.

ambities. Daarbij is tevens
opgenomen wat in 2016
gepland staat om deze ambities te
kunnen verwezenlijken conform
eerder gepresenteerd bij de
Kadernota 2016.
De 3 decentralisaties van rijkstaken
(Wmo/Awbz, Jeugdzorg en
Participatie) blijven een grote impact
houden op de begroting.
De uitvoering van het aangepaste
dekkingsplan van de begroting,
bestaande uit belastingmaatregelen,
bezuinigingstaakstellingen en overige
maatregelen, laat in het
meerjarenperspectief uiteindelijk een
sluitende begroting zien.

2.1

4715

Voortzetting overeenkomst publicatie gemeen-

Het college besluit om:

Met het definitief opheffen van De

tepagina's met MooiLaarbeek.

1. tot 31 december 2015 de gemeentelijke publi-

Laarbeeker zijn de officiële

caties te blijven publiceren in De MooiLaar-

gemeentepublicaties in goed overleg

beekKrant op basis van de oude overeenkomst

met zowel De Laarbeeker als De
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voor De Laarbeeker,

MooiLaarbeekKrant accuut

2. voor 30 november 2015 de mogelijkheid en de

overgegaan naar de

voorwaarden tot het continueren van deze sa-

MooiLaarbeekKrant. Deze afspraak is

menwerking vast te leggen.

gezien de urgentie destijds mondeling
gemaakt en wordt nu geformaliseerd.

2.2

4731

WOB verzoek en ingebrekestelling.

1. Het bezwaar gegrond verklaren.

Er is een positief besluit op een WOB

2. Betrokkene €487,00 aan proceskosten beta-

verzoeken genomen waartegen be-

len.

zwaar is gemaakt. Dit bezwaar is ge-

3. Betrokkene een dwangsom van €1260,00 be-

grond maar is niet binnen de wettelij-

talen

ke termijn afgehandeld daarom is de
gemeente een dwangsom van
€1260,00 verschuldigd.

2.3

4730

Het voornemen tot het instellen van een ge-

Ingestemd wordt met het voornemen tot het in-

Het voorstel is het instellen van een

handicaptenparkeerplaats op kenteken in de

stellen van een gehandicaptenparkeerplaats op

gehandicaptenparkeerplaats op ken-

Otterweg in Beek en Donk.

kenteken in de Otterweg in Beek en Donk.

teken in de Otterweg in Beek en
Donk. Na besluitvorming door het college wordt het voornemen gepubliceerd in de MooiLaarbeek Krant en op
de website. Belanghebbenden kunnen
dan gedurende 6 weken hun zienswijze kenbaar maken.

2.4

4704

Principeverzoek van de heer en mevrouw

Betrokkenen te berichten dat in principe mede-

Het bestemmingsplan Buitengebied

v.d.Ven om medewerking voor de splitsing van

werking wordt verleend aan de splitsing van de

biedt de mogelijkheid om boerderijen

de boerderij Trentstraat 2 te Beek en Donk.

boerderij.

op te splitsen in twee wooneenheden.
Betrokkenen willen daarvan gebruik
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maken. Medewerking kan worden
verleend mits wordt voldaan aan de
voorwaarden die het
bestemmingsplan stelt. Betrokkenen
dienen hiervoor een onderbouwing in
te dienen.
2.5

4710

Ontheffing algemene verkoopvoorwaarden.

Op grond van artikel 3.3 lid d. van de algemene

Aan de verkoop van bouwkavels in

verkoopvoorwaarden wordt ontheffing verleend

het segment goedkope koopwoningen

van de verplichting tot zelfbewoning en het ver-

(starterswoningen) zijn voorwaarden

bod tot doorverkoop van de woningen Malborg

verbonden. Ook bij doorverkoop van

13 en 17 Beek en Donk.

een woning in deze categorie. De algemene verkoopvoorwaarden kent
evenwel ontheffingsmogelijkheden.

2.7

4720

Overzicht van de in 2014 ingediende klachten.

1. Kennis is genomen van het overzicht van de

In de gemeente Laarbeek is een

ingediende klachten over 2014

klachtenregeling vastgesteld. Een

2. Het overzicht wordt ter kennisname aangebo-

klacht betreft –kort gezegd- een ui-

den aan de gemeenteraad via de raadsinforma-

ting van ongenoegen over het gedrag

tiebrief.

van een ambtenaar of bestuurder. In

3. Het overzicht wordt gepubliceerd in de Mooi

deze regeling is voorzien dat jaarlijks

Laarbeek Krant.

na afloop van een dienstjaar een
overzicht ter kennisgeving aan de
gemeenteraad wordt verstrekt alsook
gepubliceerd.

2.9

4737

Aanwijzing vervangend klachtencoördinator.

De heer P.Schouw op grond van de “Verordening
interne afhandeling klachten gemeente Laarbeek” met betrekking tot deze klacht benoemen
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als waarnemend klachtencoördinator.
3.1

Kwartaalbrief van de Staatssecretaris Volksgezond-

Voor kennisgeving aangenomen.

heid, Welzijn en Sport over uitvoering Jeugdwet en
Wmo 2015.
3.2

Uitnodiging bijeenkomst “Brainport in bedrijf” op don-

Wethouder Meulensteen is aanwezig.

derdag 22 oktober 2015 om 19.30 uur bij Tomatenkwekerij Vereijken in Beek en Donk.
3.3

Brief van Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie

Voor kennisgeving aangenomen.

van Accountants over knelpunten decentralisaties
Jeugdwet, Wmo en Participatiewet.
3.4

Uitnodiging van Respect Education Foundation om am-

College meldt zich aan; burgemeester Ronnes

bassadeur te worden van de Week van Respect.

neemt rol van ambassadeur
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