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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 3 mei 2016
Nr.

B&W

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1

Onderwerp

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 26

Com/
raad

Beslissing

Toelichting op besluit

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

april 2016.
1.3

5169

Wijziging bestemming perceel Trentstraat 2a

Betrokkene mededelen dat vastgehouden wordt

N.a.v. een discussie over de grootte

(Schoondonkseweg 1&3) te Beek en Donk.

aan het standpunt dat de oppervlakte van het

van het bedrijfsperceel is uiteindelijk

bedrijfsperceel maximaal 1.000 m2 mag bedra-

besloten medewerking te verlenen

gen.

aan een bedrijfsperceel van maximaal
1.000 m2. Betrokkene is het daarmee
niet eens en verwijst naar de ruimere
mogelijkheden die het
bestemmingsplan nu reeds voor hem
biedt.

1.4

5232

Meeliften met de provinciale aanbesteding voor

1. Ingestemd wordt om mee te doen met de

De bijdrage van de gemeente per

het plaatsen van enkele laadpalen voor elektri-

provinciale aanbesteding voor 20 laadpalen en

laadpaal bedraagt € 250,- exclusief

sche auto's.

de provincie machtiging en mandaat verlenen om

BTW.

een openbare Europese aanbesteding te organi-

Uitgaande van 6 locaties is de ge-

seren ten behoeve van en namens Laarbeek voor

meentelijke bijdrage dan € 1.500,-

het aangaan van een Concessieovereenkomst

exclusief BTW.

met één Infraprovider die zorg draagt voor het

Dekking van deze kosten is mogelijk

realiseren en Exploiteren van Laadpalen in de

uit het budget Duurzaamheid (groot-

gemeente Laarbeek.

boeknummer 77230009/33400). Het

2. Ingestemd wordt om de bestaande laadpalen

restant van dit budget na dit besluit is

over te dragen aan EVnetNL, zodat zij het beheer

dan € 998.500,-.

en onderhoud voor deze bestaande palen voor

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Toelichting op besluit

ons doen.
1.5

5231

Aanleg van 12 parkeerplaatsen op terrein

Onder voorwaarden wordt ingestemd met variant

De afgelopen 2 jaar hebben er meer-

Brukelum school in Aarle-Rixtel.

3 ‘zoen- en zoefstrook aan de voorzijde.

dere gesprekken plaats gevonden met
de school Brukelum en de gemeente
over de inrichting van een veilige
schoolomgeving bij de Broekelingstraat en de Bosscheweg in AarleRixtel.
Tijdens het overleg op 21 april jl. is
afgesproken dat de wethouder het
college zal vragen om een principeuitspraak uit te doen voor een eventuele bijdrage in de aanlegkosten van
extra parkeerplaatsen.

1.6

5229

Nieuwe Openbaar Vervoer Concessie ZuidoostBrabant.

RD

Ingestemd wordt om de informatie van de Nieu-

Op 15 december 2015 is bekend

we Openbaar Vervoer Concessie Zuidoost-

geworden dat Hermes de

Brabant ter kennisname te brengen aan de

aanbesteding van de concessie

commissie Ruimtelijk Domein op 11 mei 2016.

Zuidoost-Brabant 2016-2026 heeft
gewonnen en daarmee de vervoerder
blijft in Zuidoost-Brabant.
Naar aanleiding van een
informatieavond op 7 april jl. is het
van belang om de ontvangen informatie ter kennisname te brengen
aan de commissie Ruimtelijk Domein.

1.7

5234

Aanvraag subsidie beweegtuin Lieshout.

1. Ingestemd is met het verlenen en direct vast-

De kosten kunnen ten laste worden

stellen van € 2.000,- subsidie aan de KBO Lies-

gebracht van: € 1.000,-

2/8

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Toelichting op besluit

hout voor de realisatie van een beweegtuin in

Projectsubsidie Gezonde basis/budget

Lieshout

sportstimulering (6.714.9090/42.664)

2. Twee gebruikte fitnesstoestellen worden ter

en € 1.000,- uit Projectbudget sociale

beschikking gesteld aan de KBO, voor uitbreiding

netwerken (6.6704090/42659).

van de beweegtuin.

Tegen het subsidiebesluit kan
bezwaar worden gemaakt..

1.8

5240

Concept-programmabegroting 2017, begro-

AZ/

1. Er wordt kennis genomen van:

Op 11 april 2016 zijn door de GGD

tingswijziging 2016 en jaarstukken 2015 GGD

Raad

• de concept-programmabegroting 2017, begro-

Brabant-Zuidoost (verder te noemen

tingswijziging 2016 en jaarstukken 2015 van de

GGD) de jaarstukken 2015, inclusief

GGD Brabant Zuidoost.

de voorgestelde

• de concept zienswijze inzake de concept-

resultaatbestemming, de Tweede

programmabegroting 2017 en de begrotingswij-

begrotingswijziging 2016 en de

ziging 2016 en deze wordt ter vaststelling voor-

concept Programmabegroting 2017

gelegd aan de gemeenteraad.

aangeboden. Op de Tweede

Brabant Zuidoost.

begrotingswijziging 2016 en de
concept Programmabegroting 2017 is
de zogenaamde zienswijze procedure
van toepassing (Wet
Gemeenschappelijke Regelingen). Die
procedure is niet wettelijk verplicht
van toepassing op de jaarstukken.
Dat laat onverlet dat de
gemeenteraad desgewenst haar
zienswijze daarover aan het bestuur
van de GGD kenbaar kan maken.
Voorgesteld wordt om in de

3/8

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Toelichting op besluit

zienswijzen op te nemen dat de
gemeente Laarbeek instemt met de
concept-begroting 2017 en de
begrotingswijziging 2016 en geen
zienswijze wenst af te geven over de
jaarstukken 2015.
1.9

5243

Incidentele subsidieaanvraag kennismaking

Besluiten in te stemmen met het verlenen van

Henrik (Koekie) Wagner wil in

Sinti-cultuur.

een eenmalige subsidie van € 2.000,- aan Henrik

samenwerking met Hollandia Media

(Koekie) Wagner i.s.m. Hollandia Media Groep

Groep op 18 september 2016 op het

t.b.v. de organisatie van een kennismaking voor

evenemententerrein in Beek en Donk

alle Laarbekers met de Sinti-cultuur.

voor alle Laarbekers een
kennismaking organiseren met de
Sinti-cultuur. Hiervoor stelt de
gemeente Henrik (Koekie) Wagner
een eenmalige subsidie van € 2.000,beschikbaar.

1.10

5220

Subsidieverzoek juni watermaand 2016 (deel

Ingestemd wordt met:

Er worden vier aanvragen voor de Ju-

2).

1. de verlening van een eenmalige subsidie van

ni Watermaand behandeld, echter

€ 1.000,- ten behoeve van tobbedansen;

worden ze niet allemaal als water-

2. de verlening van een eenmalige subsidie van

maand activiteit aangemerkt. Daarom

€ 500,- ten behoeve van de Luikse markt, geor-

zullen twee activeiten uit de post

ganiseerd door Omroep Kontakt;

evenementen worden gesubsidieerd

3. de verlening van een eenmalige subsidie van

ipv de post Juni Watermaand.

€ 1.150,- ten behoeve van SplasH;
4. de verlening van een eenmalige subsidie van

€ 2.150,- subsidie wordt betaald uit

€ 150,- ten behoeve van het tuinconcert van

de post Juni Watermaand 2016

O&U.

ten behoeve van het tobbedansen (€

4/8

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Toelichting op besluit

5. het direct vaststellen van de bedragen.

1.000,-) en splasH (€ 1.150,-) .
€ 650,- subsidie wordt betaald uit de
post evenementen
ten behoeve van het tuinconcert van
O&U (€ 150,-) en Luiksemarkt (€
500,-).
Het eerder vastgestelde budget wordt
hiermee niet overschreden.
Tegen dit besluit staat de
mogelijkheid van bezwaar open.

1.11

5237

Kadernota en ondernemingsplan 2017-2018

AZ/

De raad wordt voorgesteld de concept Kadernota

Het algemeen bestuur van het

Werkbedrijf Atlant De Peel.

Raad

en Ondernemingsplan 2017-2018 Werkbedrijf At-

Werkbedrijf Atlant De Peel heeft de

lant De Peel voor kennisgeving aan te nemen.

concept Kadernota en
Ondernemingsplan 2017-2018
doorgeleid naar de 7 aangesloten
gemeenten, zodat de raden in de
gelegenheid worden gesteld om hun
zienswijze kenbaar te maken.

2.

Niet-bespreekstukken

2.1

5233

Jaarrekening en meerjarenbegroting Blink.

AZ/

Geadviseerd wordt om de navolgende stukken

De gemeenteraad moet gelegenheid

Raad

voor kennisgeving aan te laten nemen door de

krijgen om van hun gevoelen te doen

raad:

blijken omtrent

1. Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Rege-

de ontwerpbegroting van de

ling Reiniging Blink;

Gemeenschappelijke Regeling

2. Meerjarenraming 2016-2020 Gemeenschappe-

Reiniging Blink. Het bestuur van de

lijke Regeling Reiniging Blink.

Gemeenschappelijke Regeling

5/8

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Toelichting op besluit

Reiniging Blink dient dit gevoelen te
betrekken bij de afwegingen die
leiden tot het vaststellen van de
begroting.
2.2

5236

Monumentensubsidie Herendijk 41.

Er wordt ingestemd met het goedkeuren, het

De eigenaar van een gemeentelijk

vaststellen en uitbetalen van de aanvraag voor

monument kan volgens de

monumentensubsidie voor Herendijk 41 te Beek

subsidieverordening aanspraak

en Donk.

maken op vergoeding van de kosten
voor Monumentenwacht Brabant. De
te verstrekken subsidie van € 436,onttrekken uit de
bestemmingsreserve
'monumentenbeleid' en een en ander
te verwerken in de eerstvolgende
tussenrapportage.

2.3

5218

Zienswijze begroting MRE 2017 en meerjaren-

AZ/

1. Kennis nemen van begroting 2017 MRE en

De gemeenteraad stelt de financiële

plan Brainport Development 2016-2020.

Raad

meerjarenplan Brainport Development.

kaders voor de gemeente vast in de

2. Kennis nemen van voorstel meerjarenfinancie-

lokale begroting. De hoogte van de

ring 2017-2020 van Brainport Development.

inwonerbijdrage wordt via de begro-

3. Instemmen met het raadsvoorstel en de con-

ting van het samenwerkingsverband

cept-zienswijze op de begroting 2017 van de

vastgesteld door het Algemeen Be-

MRE en de meerjarenfinanciering 2017-2020 van

stuur van de gemeenschappelijke re-

Brainport Development.

geling. Laarbeek is met 1 lid vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Voorafgaande aan vaststelling
van de begroting van de GR krijgt de
raad de gelegenheid om een zienswij-

6/8

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Toelichting op besluit

ze in te dienen. Gevraagd is om dit te
doen voor 1 juni 2016. Daarnaast is
er een afzonderlijk voorstel voor
meerjarenfinanciering 2017-2020 van
Brainport Development aangeboden
aan de regio. Ook hier kunnen de raden een zienswijze op indienen. Gezien de directe verbinding met de
MRE begroting worden beide stukken
in één voorstel aan de raad voorgelegd.
2.5

5203

Beslissing op bezwaar stichting GeenPeil.

Besloten wordt om het bezwaar tegen instelling

Het bezwaar tegen het instellen van

van zes stembureaus t.b.v. het referendum As-

zes stembureaus voor het referendum

sociatieovereenkomst door stichting GeenPeil

wordt niet-ontvankelijk verklaard en

niet-ontvankelijk te verklaren en af te zien van

het besluit tot instelling van de

het horen.

stembureaus voor het referendum
blijft in stand.

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging van Kansplus Regio Gemert voor het jaarlijks

V.k.a.

reisje op 28 mei 2016.
3.2
3.3
3.4

Uitnodiging van de Zonnebloem Beek en Donk voor vie-

Wethouder Van Zeeland gaat in op uitnodiging. Uit-

ring 35-jarig bestaan op 17 mei 2016.

nodiging aan agenda koppelen.

Vooraankondiging Netwerkbijeenkomst Programma Duur-

Wethouder Van Zeeland bezoekt bijeenkomst. Uit-

zaam Wonen op 9 juni 2016.

nodiging koppelen aan agenda.

Uitnodiging van Dameskoor Sint Leonardus voor viering

Wethouder Van Zeeland gaat in op uitnodiging.

50-jarig bestaan op 6 juni 2016.

7/8

Com/
raad

Nr.

Onderwerp

Beslissing

3.7

Uitnodiging 'DementieDEAL With It! - Brabantse Regiodag

Toelichting op besluit

V.k.a.

eHealth Week op 6 juni 2016 in Breda.

8/8

