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Nr.

B&W

1.1
1.3

5398

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 23

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

augustus 2016.

concept vastgesteld.

Vaststellen uitwerkingsplan De Nieuwe Hees

Het uitwerkingsplan wordt vastgesteld conform

Het uitwerkingsplan heeft als ontwerp

herziening.

bijgevoegd conceptbesluit.

ter inzage gelegen van 8 juli 2016 tot
en met 18 augustus 2016. Er zijn
geen zienswijzen ingediend. Het plan
kan thans worden vastgesteld. Na
vaststelling wordt het wederom zes
weken ter inzage gelegd.

1.4

5397

Vaststellen wijzigingsplan Natuurontwikkeling

Het wijzigingsplan wordt vastgesteld conform

Het wijzigingsplan heeft als ontwerp

Bosrand 25 e.o., Lieshout.

bijgevoegd conceptbesluit.

ter inzage gelegen van 8 juli 2016 tot
en met 18 augustus 2016. Er zijn
geen zienswijzen ingediend. Het plan
kan thans worden vastgesteld. Na
vaststelling wordt het wederom zes
weken ter inzage gelegd.

1.6

5427

Beantwoording vragen PNL-fractie over financi-

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande

Bij de behandeling van het

ele afwikkeling voorzieningenclusters.

raadsinformatiebrief en de gemeenteraad con-

raadsvoorstel financiële

form te informeren.

eindrapportage voorzieningenclusters
in de vergadering van de commissie
Algemene Zaken op 21 juli 2016 zijn

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

door de PNL-fractie de volgende
vragen gesteld:
1.

Om vast te kunnen stellen of de

realisatie van het
voorzieningencluster Aarle-Rixtel
binnen het beschikbare budget is
gerealiseerd, wordt gevraagd om een
overzicht van de geaccordeerde
opdrachten en opdrachtsommen
inclusief een overzicht van meer-en
minderwerk. Dit in vergelijking tot de
begroting waarvoor de gemeenteraad
een krediet heeft gevoteerd.
2. Kan een overzicht worden
verstrekt van alle door de
gemeenteraad verstrekte kredieten
voor alle voorzieningenclusters. In
bijgaande concept
Raadsinformatiebrief zijn de
gevraagde gegevens opgenomen.
2.1

5419

Toekenning straatnamen plan Bemmer IV.

Toekenning straatnamen plan Bemmer IV

In verband met wijzigingen in het
plan Bemmer IV en veranderende inzichten is door de commissie straatnaamgeving een advies uitgebracht
om 3 straatnamen vast te stellen. Tevens dient het laatste gedeelte van de
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Boerdonkseweg vernaamd te worden
in Bosbeemd nu de laatste bewoners
zijn verhuisd.
2.2

5426

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

Baron van Leefdaelstraat in Beek en Donk.

kenteken in de Baron van Leefdaelstraat in Beek

kenteken in de Baron van

en Donk.

Leefdaelstraat 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.

2.1.a

5373

Aanvraag rijdende winkel voor minima in Laarbeek.

De geheimhouding wordt opgeheven met betrekking tot het besluit van 26 juli 2016 om:
1. In te stemmen met de aanvraag voor een rij-

Welzijnsorganisatie Vierbinden heeft
een aanvraag ingediend voor subsidie
voor de realisatie van een rijdende

dende winkel voor minima in Laarbeek;

winkel voor minima in Laarbeek. Deze

2. Eenmalig een bedrag beschikbaar te stellen

SRV-wagen zal één dagdeel per week

van € 4.000,- voor de aanschaf van de rij-

in Laarbeek (in alle kernen) staan

dende winkel, wat gedekt wordt vanuit het

waar minima gratis of tegen een sterk

armoedebeleid;

gereduceerd tarief hun boodschappen

3. Voor de pilot eenmalig een bedrag beschik-

kunnen doen. Daarnaast zullen deze

baar te stellen van € 21.000,- wat deels

mensen begeleid worden op hun weg

(€ 8.925,-) gedekt wordt uit de pot ‘plaatselijke

uit de armoede.

projecten participatiebevordering’ vanuit het

De eenmalige financiele dekking van

minimabeleid en voor € 12.075,- wordt ge-

de pilot te verwerken in de 2e
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Onderwerp

Beslissing

dekt uit het budget ‘incidentele onvoorziene

Toelichting op besluit

tussenrapportage 2016.

lasten’;
4. De raad voor te stellen, als na evaluatie blijkt
om de pilot voor te zetten, een aantal stelposten
op een andere wijze te bestemmen en deze middelen structureel als dekking in te zetten voor de
rijdende winkel voor minima in Laarbeek.
3.1

Uitnodiging van Heemkundekring ’t Hof van Liessent voor

Wethouders Briels, Buter en Van Zeeland zijn er op

O

de opening van de festiviteiten in verband met 100 jaar

zaterdagochtend.

Wilhelminakanaal op zaterdag 10 september 2016 om
11.00 uur bij Sluis V.
3.2

Uitnodiging van Grottendorfer Blaaskapel voor receptie

O

ter gelegenheid van 25-jarig bestaan op vrijdag 16 sep-

Wethouder Van Zeeland, mogelijk wethouder Briels.

tember 2016 om 19.00 uur in Café De Pelgrim.
3.3

Uitnodiging van RC De Oude Molen voor de 100ste Skate

Wethouder Van Zeeland gaat mogelijk en burge-

O

Swing op zaterdag 29 oktober 2016 om 19.00 uur.

meester Van der Meijden mogelijk ook.

3.4

Uitnodiging van ODZOB voor ODZOB on Tour op 26 t/m

Wethouder Meulensteen gaat zo mogelijk.

O

29 september 2016.

3.5

Uitnodiging Prinsjesdaglunch op woensdag 21 september

O

2016 om 11.30 uur over ontwikkeling Onderwijs-

Wethouder Buter gaat.

Arbeidsmarkt bij de gemeente Best.
3.6

Uitnodiging voor de masterclass Pluriform op vrijdag 23

O

september 2016 om 10.00 uur in Eindhoven.

V.k.a.
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