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Nr.

B&W

1.1
1.2

5263

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 24

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

mei 2016.

concept vastgesteld.

Aanvraag projectsubsidie Stichting Centrama-

1. College verleent aan het verzoek in principe

In december van het vorige jaar heeft

nagement Laarbeek - acties retailnota.

medewerking en vraagt aan CML hiervoor een

de Raad ingestemd met de Retail nota

uitgewerkt plan inclusief begroting op te stellen

Laarbeek 2015. In deze nota is de vi-

met de benodigde partners.

sie op de toekomstige economische

2. College stelt € 7.500,00 beschikbaar voor het

ontwikkeling van retail in Laarbeek

uitvoeren van het plan.

beschreven en hoe we hier invulling
aangeven. Aan acties uit het opgestelde actieprogramma wil stichting
Centramanagement Laarbeek (CML)
uitvoering geven en vraagt hiervoor €
7.500,00.

1.3

5277

Kadernota 2017 gemeente Laarbeek.

De Kadernota 2017 wordt met bijbehorend

De kadernota vormt een belangrijk

raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad voor-

kaderstellend document in de

gelegd.

planning en controlcyclus. Het
hoofddoel hiervan is het zichtbaar
maken van de samenhang tussen
beleid en financiën. Op
basis daarvan worden de
beleidskaders vastgesteld voor de

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

komende jaren, hetgeen vervolgens
wordt uitgewerkt in de op te stellen
begroting 2017. De behandeling van
de Kadernota wordt
tevens gebruikt als moment voor het
houden van de algemene
beschouwingen door de
gemeenteraad.
Voor een toelichting op het financiële
deel van deze kadernota wordt
verwezen naar hoofdstuk 3
van de nota.
1.4

5285

Ontwikkelingen auto Corsten Mariahout.

In principe meewerken aan een tijdelijke omge-

Auto Corsten is i.h.k.v. handhaving

vingsvergunning voor het stallen van auto’s op

aangeschreven voor illegale stalling

het perceel van Martens aan de Ginderdoor 55 te

van auto's op diverse locaties in

Mariahout; de handhavingsactie voor de andere

Mariahout. Betrokkene vraagt voor de

locaties doorzetten.

locatie langs de school tijdelijk

Vastleggen dat er een groene inpassing plaats-

medewerking te verlenen. Daarnaast

vindt.

vraagt men tijdelijk medewerking te
verlenen voor stalling op de locatie bij
Martens aan het Ginderdoor 55. Een
en ander is mogelijk door het
verlenen van een tijdelijke
omgevingsvergunning middels
toepassing van de
kruimelgevallenregeling.

1.6

5279

Voorlopige reactie provincie op de brief van 24

Besloten wordt:

Op de brief van 24 februari jl. om het

2/6

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

februari 2015 over de aanpassing van het be-

• gedeputeerde staten conform het bijgevoegde

bestemmingsplan Buitengebied niet

stemmingsplan Buitengebied aan de Verorde-

concept een brief te sturen waarin een reactie

aan te passen aan de VR2014 hebben

ning ruimte 2014 (Vr2014).

gegeven wordt op het betrekken van de beant-

gedeputeerde staten gereageerd bij

woording van de ‘vragenlijst ruimtelijk toezicht

brief van 20 april jl. met de medede-

2015’ bij het uiteindelijk in te nemen standpunt

ling dat bij het door hen in te nemen

en

standpunt de beantwoording van de

• het definitief standpunt van gedeputeerde sta-

vragenlijst ruimtelijk toezicht 2015

ten af te wachten.

betrokken gaat worden. Gelet op dit
gegeven is het van belang om hier op
te reageren met de mededeling dat
na het invullen van de vragenlijsten
een juridische toets uitgevoerd is naar
de noodzaak om het bestemmingsplan Buitengebied aan te passen aan
de Vr2014 en dat op basis van deze
toets vastgesteld is dat het bestemmingsplan niet aangepast behoeft te
worden en dat de motieven die hieraan ten grondslag hebben gelegen
opgenomen zijn in de brief van 24 februari jl.

1.7

5241

Overdracht taken bouw- en woningtoezicht nar

1. Het takenpakket vergunningverlening en toe-

Het besluit wordt genomen om het

de Omgevingsdienst.

zicht bouwen wordt overgedragen aan de Omge-

takenpakket vergunningverlening en

vingsdienst Zuidoost-Brabant;

toezicht bouwen over te dragen aan

2. De plaatsingsprocedure met betrekking tot de

de Omgevingsdienst Zuidoost-

betreffende medewerkers wordt gestart;

Brabant.

3. Het voorgenomen besluit wordt genomen om
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

2 medewerkers te pre-alloceren;
4. De secretaris wordt gemandateerd om de volledige plaatsingsprocedure af te wikkelen;
5. De directeur van de ODZOB wordt gemandateerd voor alle basistaken en vergunningverlening en toezicht bouw (breed mandaat).
6. De archivering van verzoeken en afgehandelde aanvragen omgevingsvergunning vindt door
en bij de ODZOB plaats.

7. Er wordt nader onderzoek verricht naar de
wijze waarop kan worden voorzien in de invulling van twee formatieplaatsen voor Bijzondere Opsporing Ambtenaren met betrekking tot
de APV, Drank en Horecawetgeving en Fysieke
Ruimte
1.8

5282

Consultatie nieuwe governance structuur Bizob.

1. Er wordt kennisgenomen van de nieuwe go-

In het algemeen bestuur van de stich-

vernancestructuur van de Stichting Bureau In-

ting Bureau Inkoop en Aanbestedin-

koop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant (Bi-

gen Zuidoost-Brabant (Bizob) van 22

zob) met de bijbehorende conceptstukken;

juni 2015 is ingestemd met herzie-

2. Er is ingestemd met bijgevoegde concept-brief

ning van de governancestructuur. Nu

als reactie vanuit het college van de gemeente

liggen ter consultatie de conceptstuk-

Laarbeek op de nieuwe governance structuur van

ken voor, waarover het mogelijk is

Bizob.

vragen te stellen of een eerste reactie
te geven. In september 2016 zal het
Dagelijks bestuur van Bizob na verwerking van alle input uit de consulatieronde deze stukken ter besluitvor-
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ming aan alle gemeenten voorleggen.
2.1

5176

Herziening Exploitatieplan D'n Hoge Suute

Ingestemd wordt met het Exploitatieplan D’n Ho-

Het bestuursorgaan dat het eerste

2015.

ge Suute 2015.

exploitatieplan heeft vastgesteld,
moet dit exploitatieplan na
inwerkingtreding jaarlijks herzien
totdat alle werken zijn uitgevoerd.

2.2

5292

Herinrichting rotonde Oranjelaan.

1. Besloten wordt de reclamebordjes terug te

anwege onduidelijkheid rond het wel

plaatsen.

of niet kunnen plaatsen van een

2. Besloten wordt met Top Gardens een beheer-

reclamebordje met de bedrijfsnaam

overeenkomst te sluiten voor het onderhoud van

van een raadslid zijn bij de net

de rotonde. De overeenkomst wordt aangegaan

heringerichte rotonde aan de

voor de duur van één jaar met stilzwijgende ver-

Oranjelaan de reclamebordjes

lenging zolang de overeenkomst niet door één

verwijderd. Uit nader onderzoek is

van de partijen wordt opgezegd.

gebleken dat de afspraken passen
binnen de regels. Daarom worden de
reclamebordjes weer teruggeplaatst
en zal een beheerovereenkomst
gesloten worden met hoveniersbedrijf
Top Gardens waarin de afspraken
worden vastgelegd.

2.4

5224

Toekennen van een straatnaam in het plan De

1. Vastgesteld wordt de straatnaam Hamelijnck-

Nieuwe Hees in Beek en Donk.

hof in het plan De Nieuwe Hees

Publiceren in Mooi Laarbeek

2. De heren Verschuren en Hamelijnck worden in
kennis gesteld van de nieuwe straatnaam
3. De nieuwe straatnaam wordt gepubliceerd in
Mooi Laarbeek.

5/6

Nr.

Onderwerp

2.5

5291

Beslissing

Toelichting op besluit

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

Beverstraat in Beek en Donk.

kenteken in de Beverstraat in Beek en Donk.

kenteken in de Beverstraat 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.

3.1

Uitnodiging voor ALV VNG op 8 juni 2016 en machtiging

Wethouders Buter en Van Zeeland gaan naar de Al-

bestuurder.

gemene Ledenvergadering en wethouder Van
Zeeland wordt gemachtigd om namens de gemeente Laarbeek deel te nemen aan stemmingen.

3.2

e

Uitnodiging van COA voor 2 COAcafé op 5 juli 2016, met

Wethouder Buter, burgemeester Van der Meijden

als thema “Vluchtelingen in de gemeente, samen aan de

en secretaris gaan.

slag voor lokaal draagvlak” in Den Haag
3.3

Uitnodiging van BZW voor symposium “Hoe hightech

Wethouder Meulensteen gaat.

is een aardappel?” op 22 juni 2016 om 15.30 uur in
Reusel.
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