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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 5 juli 2016

Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nr.

B&W

1.1
1.4

5357

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 28

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

juni 2016.

concept vastgesteld.

Raadsinformatiebrief inzake de Bereikbaarheid

Met de inhoud van de raadsinformatiebrief en het

In de RIB wordt de gemeenteraad

Zuidoost Brabant.

ter kennis brengen hiervan aan de gemeenteraad

geïnformeerd over de stand van

wordt ingestemd.

zaken rond de aanpak van de N279Zuid en de Bereikbaarheidsagenda en
-akkoord.

1.5

5352

Bestemmingswijziging perceel Trentstraat 2a

Eerder ingenomen standpunt wijzigen in die zin

Na eerdere principemedewerking aan

(Schoondonkseweg 1-3) te Beek en Donk.

dat de voorste stal wordt gesloopt en de overige

het plan is er discussie ontstaan over

bebouwing (ca. 2.300 m2) mag blijven gehand-

de grootte van het bedrijfsperceel. Bij

haafd.

nader inzien heeft het college
besloten mee te werken aan een
bedrijfskavel ter grootte van
maximaal 1.000 m2. Betrokkene kan
daarmee niet instemmen en heeft in
een brief zijn argumenten nog eens
naar voren gebracht. Een en ander is
aanleiding geweest om op basis van
concensus tot een ander besluit te
komen.

1.6

5266

Financiële eindrapportage voorzieningenclus-

Besloten wordt in te stemmen met een aange-

Met de opening van het

Nr.

Onderwerp

ters.

Beslissing

Toelichting op besluit

past raadsvoorstel tot vaststelling van de finan-

voorzieningencluster Aarle-Rixtel zijn

ciële afwikkeling voorzieningenclusters Laarbeek.

alle voorzieningenclusters in Laarbeek
gerealiseerd wat betreft het onderdeel
maatschappelijke voorzieningen
(scholen, kinderopvang,
peuterspeelzaalwerk,
gemeenschapshuizen en
sportvoorzieningen).
Financieel kan nu de eindbalans
worden opgemaakt.

2.1

5349

Aanleggen hondenuitlaatstrook Muzenlaan Beek

1. Er wordt ingestemd met voorgenomen besluit

De kosten voor het aanleggen en

en Donk.

tot het aanleggen van één hondenuitlaatstrook

onderhouden van de nieuwe

ter hoogte van de Muzenlaan te Beek en Donk;

hondenuitlaatstrook wordt gedekt uit

2. Er wordt ingestemd om de kosten van de aan-

het reguliere onderhoudsbudget.

leg en onderhoud ten laste te brengen van het

Alvorens een definitief besluit te

budget Onderhoud Groen.

nemen tot aanwijzing van het concept
besluit conform de uniforme
voorbereidingsprocedure ex. afd. 3.4
Awb zes weken ter inzage leggen en
dit kenbaar te maken middels
publicatie in de MooiLaarbeekKrant en
op de website.

2.2

5354

Aanvraag Social Sofa.

Ingestemd wordt met:

De gemeente Laarbeek is benaderd

1. Het verzoek van Vierbinden (Vluchtelingen-

door Vierbinden met de vraag om een

werk) om samen met een groep vluchtelingen en

social sofa in Beek en Donk te

inwoners van Laarbeek een social sofa in Laar-

realiseren. Deze social sofa wordt

beek te realiseren;

gemaakt door een aantal
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

2. Het eenmalig beschikbaar stellen van een be-

vluchtelingen uit Syrie en Iritrea die

drag van € 2.000,- vanuit het Kunst- en cultuur-

in Laarbeek zijn komen wonen samen

fonds voor het realiseren van de social sofa.

met een aantal andere inwoners uit
Laarbeek. Zij vragen hiervoor een
financiele bijdrage van € 2.000,-.

2.3

5029

Duurzame en innovatieve herinrichting van De



Bimd.


Voor de aanpassing van het IVN gebouw ‘de

Voor de aanpassing van het IVN

Bimd’ wordt een bedrag van maximaal

gebouw ‘de Bimd’ wordt een bedrag

€ 39.000,- beschikbaar gesteld.

van maximaal € 39.000,- beschikbaar

Uiterlijk 31-12-2016 wordt het gebruik van

gesteld.

het weiland naast het IVN-gebouw door de
huidige gebruiker beëindigd en wordt dit terrein ter beschikking gesteld aan het IVN.
3.1

3.2

Uitnodiging van Harmonie St.Caecilia Lieshout voor vie-

Burgemeester Van der Meijden, wethouder Meulen-

ring 140-jarig bestaan op 8, 9 en 10 juli 2016 op het

steen en wethouder Briels gaan samen met part-

feestterrein aan de Floreffestraat in Lieshout.

ners.

Uitnodiging van Noord-Brabants Waterschapsbond voor

Wethouder Van Zeeland gaat

netwerkdag op donderdag 25 augustus 2016 in het Van
Abbemuseum in Eindhoven.
3.3

Uitnodiging van Stichting Nationale Archeologiedagen en

vka

Erfgoed Brabant voor informatie- en inspiratie bijeenkomst Nationale Archeologiedagen 2016 op 14 juli 2016
in het Noord-Brabants Museum.
3.4

Uitnodiging van Faunabeheereenheid Noord-Brabant om

Vka

aanwezig te zijn bij de zomerganzentelling op 16 juli
2016.
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