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Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 29

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met

november 2016

het concept vastgesteld.

Kap bomen t.b.v. kunstgrasveldje

Besloten wordt:

RKSV Sparta ’25 uit Beek en Donk wil

1. In te stemmen met het aanvragen van een

op de parkeerplaats bij het sportpark

kapvergunning voor maximaal 4 moseiken uit

aan de Heereindsestraat graag een

de groenstructuur rond sportpark ’t Heereind en

mini kunstgrasveldje aanleggen. Hier-

via dunning maximaal 3 bomen uit de aangren-

voor zouden maximaal 5 gemeente-

zende groensingel te verwijderen;

bomen gerooid moeten worden die in

2. In overleg met Sparta ’25 te komen tot een

een groenstructuur op de Groene

herinrichtingsplan waarbij het kunstgrasveldje

Kaart staan. Het college wil hieraan

zo goed mogelijk wordt ingepast en de groei-

meewerken omdat het kunstgrasveldje

plaats van de overblijvende bomen wordt ver-

altijd toegankelijk is, ook voor kin-

beterd.

deren die geen lid zijn van Sparta '25,
en daarmee een algemeen nut heeft.
Gelijktijdig met de aanleg van het
kunstgrasveldje wordt de parkeerplaats ontoegankelijk gemaakt voor
auto’s. Mede hierdoor zal de groeiplaats van de overblijvende bomenrij
op de parkeerplaats in overleg met
Sparta '25 verbeterd worden.

1.4

5539

Plan van aanpak statushouders Senzer

commissie

Besloten is:

Door de grote toename van de in-
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SD

1. De notitie ‘Integratie van statushouders in

stroom van statushouders in 2015,

en raad

Laarbeek en de arbeidsmarktregio

2016 en naar verwachting ook in 2017

informeren

Helmond-De Peel’ vast te stellen;

wordt het beleid rondom integratie en

middels

2. Aan Senzer € 40.050,- subsidie te verstrek-

participatie van statushouders geïn-

RIB

ken voor de periode 1 oktober 2016 tot 1 okto-

tensiveerd. Vanuit het Rijk zijn er ex-

ber 2018 voor de uitvoering van het ‘plan van

tra middelen beschikbaar gesteld om

aanpak statushouders Senzer’;

hieraan vorm te geven. In de Peelregio

3. Het restant van het budget decentralisatie-

is een gezamenlijke notitie opgesteld

uitkering Verhoogde asielinstroom 2016 en

waarin alle aspecten zijn meegenomen

2017 reserveren voor lokale projecten voor in-

die van belang zijn bij de integratie

tegratie en participatie van statushouders.

van statushouders. De uitgangspunten
en de adviespunten van de notitie zijn
op 13 oktober gepresenteerd en bekrachtigd in het portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken van de Peelregio. De notitie en de daaraan verbonden advies- en beslispunten worden nu
in alle Peelgemeenten ter besluitvorming in de colleges gebracht. Per gemeente is de notitie aangevuld met de
lokale situatie, de notitie voor Laarbeek is als bijlage toegevoegd aan dit
voorstel.

1.5

5570

Overeenkomst uitvoering jeugdzorg 2016

Er wordt ingestemd met de ondertekening van

Een minderjarige inwoonster uit Laar-

overeenkomst in bijlage door de gemeentese-

beek is begin dit jaar (2016) voor een

cretaris.

intensieve behandeling, geplaatst op
een voorziening waarmee geen over-
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eenkomst is gesloten door Eindhoven/
Peel6.1. Plaatsing op deze voorziening
is door inhoudelijk deskundigen noodzakelijk gevonden. De geschatte kosten van de behandeling voor dit jaar
komen op € 200.000,-.
Dekking van deze kosten vindt vooralsnog plaats uit het budget Jeugdzorg, ondanks een verwacht tekort
hierop.
1.6

5417

Incidentele mantelzorgwaardering en -

Ingestemd wordt met het reserveren van

Voorstel om €11.000,- van het man-

ondersteuning

€11.000,- voor mantelzorgerwaardering en –

telzorgbudget (grootboeknummer

ondersteuning.

66704190/42105) te bestemmen voor
extra waardering- of ondersteuning
voor mantelzorgers wanneer overige
regelingen hier niet in kunnen voorzien. De wijkteams moeten moeten
met zo min mogelijk regels dit budget
in kunnen zetten, dus communicatie
hierover moet vooral op hen gericht
zijn.

1.7

5590

Vernieuwen totempaal Mariahout

Een bijdrage van € 4.000,- verlenen aan het

De totempaal in Mariahout was verrot.

Canada Reünie Comité om de totempaal in Ma-

Vanwege de symbolische verbinding

riahout te vervangen.

met Canada is het wenselijk om deze
te vervangen.
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Aanwijzing collectieve feestdagen Laarbeek en

De aanwijzing collectieve feestdagen en Regeling

Het college gaat akkoord met de aan-

Regeling bijzondere horeca-openingstijden

bijzondere horeca-openingstijden Laarbeek 2017

wijzing van enkele bijzondere dagen

2017

wordt conform advies vastgesteld.

waarop afgeweken mag worden van de
geldende sluitingstijden voor de horeca
en legt dit vast in een Regeling voor bijzondere horeca-openingstijden en aanwijzing collectieve feestdagen Laarbeek
2017.

2.3

5594

Definitieve vaststelling van de Gemeenschap-

Het treffen van de gemeenschappelijke regeling

Het creëren van een juridische entiteit

pelijke regeling Peelgemeenten

Peelgemeenten waarbij een openbaar lichaam als

ten behoeve van de samenwerking tus-

bedoeld in artikel 8 Wet gemeenschappelijke re-

sen de Peelgemeenten Asten, Deurne,

gelingen wordt ingesteld.

Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren
om per 1-1-2017 de dienstverlening
voor Wmo, Jeugd en BMS gezamenlijk
uit te voeren.

2.4

5595

Verlengen subsidieovereenkomst VVV Laarbeek

Besluiten in te stemmen met het verlengen van

De huidige subsidieovereenkomst met

de huidige subsidieovereenkomst met VVV Laar-

VVV Laarbeek (VVV) kent een looptijd

beek voor 1 jaar t/m 31 december 2017 en de

van 3 jaar en is aangegaan tegelijkertijd

overeenkomst in het derde kwartaal van 2017 te

met het onstaan van het VVV. De over-

evalueren en indien nodig nieuwe afspraken te

eenkomst loopt per 1 januari 2017 af.

maken.

De huidige overeenkomst zou dus geevalueerd moeten worden, op basis
waarvan de vervolgstappen bepaald
kunnen worden. Ambtelijk en ook door
het VVV wordt echter ervaren dat de
looptijd van de overeenkomst te kort is
(geweest) om tot een goede evaluatie
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te kunnen komen, vooral ook omdat het
VVV pas recentelijk is opgestart. Voorgesteld wordt daarom om de overeenkomst - zonder inhoudelijke evaluatie met 1 jaar te verlengen en deze in het
derde kwartaal van 2017 inhoudelijk te
evalueren. Op basis van de evaluatie
kunnen in het 4de kwartaal van 2017
dan de vervolgstappen voor 2018 en
verder worden bepaald.
2.5

5587

Social Sofa hoek Putweg/Kampenweg Beek en

Verzoek betrekken in afronding gebied De Blau-

Twee inwoners willen aan de eigenaren

Donk

we Poort.

van zorgboerderij De Liesvelden een social sofa aanbieden vanwege het vijfjarig jubileum van die voorziening. Nabij
de geplande locatie wordt de Blauwe
Poort ontwikkeld. Een social sofa zou
beter passen in de afronding van dat
project dan als cadeau aan de eigenaren van De Liesvelden.

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging project 'Samen' 9 december 2016 of 13

Burgemeester en wethouder Briels gaan 17 januari.

januari 2017
3.2

Vergadering Bestuurlijk Platform Peelnetwerk op 8

Wethouder Van Zeeland gaat hier naar toe.

december 2016
3.3

Uitnodiging kerstavond KansPlus 16 december 2016

Wethouder van Zeeland gaat hier naar toe.
Tevens wordt besloten de gebruikelijke cheque
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van € 100,= beschikbaar te stellen.
3.4

Uitnodiging Foto Expositie Fotoclub Objectief

Wethouder Briels gaat hier naar toe.

3.5

Uitnodiging nieuwjaarsontmoeting Gemeente Nuenen 1

Bericht van verhindering.

januari 2017
3.6

Uitnodiging muziekvrienden Euphonia 2016

Burgemeester gaat hier naar toe.

3.7

Uitnodiging Prinsenreceptie Ganzegat op 17 december

Wethouder van Zeeland gaat hier naar toe.

2017
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