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

Nr.

B&W

1.1
1.2

5428

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 30

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

augustus 2016.

concept vastgesteld.

Aanvraag projectsubsidie 2016 Centrama-

College verleent aan Centramanagement Laar-

Stichting Centramanagement Laar-

nagement Laarbeek.

beek een eenmalige subsidie van € 7.500 voor

beek (CML) heeft in mei projectsubsi-

het uitvoeren van het ingediende plan d.d. 20-7-

die aangevraagd om uitvoering te ge-

2016.

ven aan acties uit de Retail nota
Laarbeek 2015. Dit is een uitwerking
van het plan. Het bedrag van € 7.500
komt ten laste van de post
Economisch Actieplan.

1.3

5123

Kadernota Integrale Veiligheid Peelland ver-

1. Ingestemd wordt met de Kadernota Integrale

Deze kadernota vervangt het vige-

vangt het vigerende Integraal Veiligheidsplan

Veiligheid Peelland 2015-2018.

rende Integraal Veiligheidsplan 2013-

2013-2018 van de gemeente Laarbeek.

2. De Kadernota Integrale Veiligheid Peelland

2018 van de gemeente Laarbeek.

2015-2018 wordt met tussenkomst van de com-

Doel van de kadernota is "het in de

missie Algemene Zaken ter vaststelling voorge-

zes Peelgemeenten aansturen op een

legd aan de raad.

solide en effectief veiligheidsbeleid,

3. De raad wordt voorgesteld het Integrale Vei-

waarbij wordt samengewerkt tussen

ligheidsplan Laarbeek (2013-2018) in te trekken.

gemeenten, partners en inwoners
daar waar dat meer veiligheid
oplevert".

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

1.4

5443

Vaststelling bestemmingsplan Woning Duin 4,

De gemeenteraad wordt –door tussenkomst van

Het bestemmingsplan heeft als

Lieshout.

de commissie Ruimtelijk Domein- voorgesteld

ontwerp gedurende zes weken ter

om het bestemmingsplan vast stellen conform

inzage gelegen. Er zijn geen

bijgevoegd conceptraadsvoorstel en –besluit.

zienswijzen ingekomen. Het plan kan
thans worden vastgesteld door de
gemeenteraad. Na vaststelling wordt
het wederom zes weken ter inzage
gelegd.

1.5

5434

Notitie Reikwijdte en Detailniveau N279 Veg-

Besloten wordt om:

De intentieovereenkomst waarin de

hel-Asten.

1. Kennis te nemen van de inhoud van het con-

afspraken zijn vastgelegd over de

cept van de NRD N279 V-A van 23 augustus

aanpak van de N279 tussen Veghel

2016;

en Asten, is op 11 juli jl. ondertekend

2. In te stemmen met het vooralsnog achterwe-

door de provincie, het Waterschap Aa

ge laten van het geven van een reactie op de in-

en Maas en de betrokken gemeenten.

houd van dit concept in afwachting van de tervi-

De volgende stap in het proces betreft

sielegging van het definitieve concept m.i.v. 12

de tervisielegging van het concept

september a.s.;

van de NRD N279 V-A m.i.v. 12

3. De commissie Ruimtelijk Domein hiervan in

september a.s. gedurende een

kennis te stellen in de vergadering van 28 sep-

periode van 6 weken. Tijdens deze

tember a.s. conform de inhoud van het opgestel-

periode van 6 weken kan door

de commissieformat.

iedereen een reactie worden gegeven
op de inhoud van het concept. De
gegeven reacties worden vervolgens
verwerkt in een oplegnotitie die deel
uit gaat maken van de NRD en die als
zodanig door gedeputeerde staten
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Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

tesamen met de NRD vastgesteld
gaat worden. In aansluiting op de
vaststelling van de NRD wordt de
m.e.r.-procedure opgestart.
De NRD N279 V-A is bedoeld om de
aanpassing van de N279 VeghelAsten aan te kondigen en de
reikwijdte en het detailniveau te
beschrijven. In de NRD N279 V-A zijn
de achtergrond en doelstelling van de
voorgenomen activiteit, de te volgen
procedure en de uitgangssituatie
beschreven. Ook komen de te
onderzoeken alternatieven, varianten
en mogelijke gevolgen voor het milieu
in deze notitie aan de orde.
1.6

5444

Vaststelling bestemmingsplan Herontwikkeling

De gemeenteraad wordt –door tussenkomst van

Het bestemmingsplan heeft als

De Hei 25 en omgeving, Mariahout.

de commissie Ruimtelijk Domein- voorgesteld

ontwerp gedurende zes weken ter

om het bestemmingsplan vast stellen conform

inzage gelegen. Er zijn 2 zienswijzen

bijgevoegd conceptraadsvoorstel en –besluit.

ingekomen. Het plan kan thans
worden vastgesteld door de
gemeenteraad. Na vaststelling wordt
het wederom zes weken ter inzage
gelegd.

1.9

5442

Wijziging Gemeenschappelijks Regeling GGD

Het college besluit om de gemeenteraad – met

De Wet publieke gezondheid (Wpg)

Brabant-Zuidoost.

tussenkomst van de commissie AB – om toe-

verplicht de colleges van gemeenten

stemming te vragen voor het sluiten van de ge-

die samen een
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Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

wijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Bra-

Veiligheidsregio vormen, een

bant Zuidoost.

gezondheidsdienst (GGD) in te
stellen en in stand te houden voor de
uitvoering van taken genoemd in die
wet. De colleges hebben daarbij geen
vrijheid in de keuze voor de
rechtsvorm. De Wpg stelt het
verplicht een gemeenschappelijke
regeling (op basis van de Wet
gemeenschappelijke regelingen
(Wgr)) te treffen waarbij een
openbaar lichaam wordt ingesteld. De
Wgr is in 2015 gewijzigd en vormt de
belangrijkste aanleiding voor de
voorgestelde wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling GGD
Brabant Zuidoost.
In de Wet gemeenschappelijke
regelingen zijn enige duale elementen
in de van oorsprong monistische
verhouding tussen Dagelijks Bestuur
en Algemeen Bestuur doorgevoerd.
Ook is de positie van de
gemeenteraden/staten ten opzichte
van het bestuur van het openbaar
lichaam versterkt. Dit vindt u terug in
de wijzigingen. Daarnaast is een
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

aantal zaken op verzoek van het
GGD-bestuur aangescherpt:
kerntaken GGD, verdeling
bevoegdheden, afspraken die
gemeenten met elkaar kunnen maken
bij beëindiging van taken en de
verantwoordings- en informatieplicht
van leden van het Algemeen Bestuur
aan het gemeentebestuur. Al deze
wijziging treft u in het rood aan in de
gewijzigde Gemeenschappelijke
Regeling GGD Brabant Zuidoost.
1.10

5097

Uitvoeringsovereenkomst coördinatie, beheer

Besloten wordt:

De coördinatie, beheer en onderhoud

en onderhoud recreatieve routes Zuidoost-

1. de samenwerking met VisitBrabant voor coör-

aan de regionale routenetwerken

Brabant.

dinatie, beheer en onderhoud aan de recreatieve

wordt in opdracht van alle 21

routenetwerken na 1 oktober 2016 te continue-

gemeenten in Zuidoost-Brabant

ren;

uitgevoerd door VisitBrabant. De

2. tot ondertekening van bijgevoegde ‘Overeen-

overeenkomst met VisitBrabant loopt

komst coördinatie, beheer en onderhoud recrea-

af per 1 oktober 2016. Uit een

tieve routes Zuidoost-Brabant’;

regionale evaluatie blijkt dat alle 21

3. in te stemmen met de oprichting van een rou-

gemeenten tevreden zijn over de

tefonds en de meerkosten daarvan, € 0,04 per

uitgevoerde werkzaamheden. Het

inwoner, structureel per jaar te dekken uit de

voorstel dat er nu ligt, is om de

stelpost ‘transitie taken SRE’;

samenwerking met VisitBrabant te

4. Wethouder Sjouw van de gemeente Eersel op-

continueren door een nieuwe

nieuw te machtigen om namens de gemeente

overeenkomst met elkaar af te

Laarbeek als bestuurlijk vertegenwoordiger deel

sluiten. Deze overeenkomst komt
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

te nemen aan het Bestuurlijk Routebureau.

grotendeels overeen met de huidige
overeenkomst, maar kent wel enkele
wijzigingen. Zo maakt onder andere
vanaf heden een routefonds voor
groot onderhoud onderdeel uit van de
overeenkomst. Hiervoor wordt per
jaar € 0,04 per inwoner in het
routefonds gestort.

2.1

5435

Beslissing op bezwaar Meerven 29 a Mariahout.

Besloten wordt het bezwaar, conform het advies

Het bezwaar tegen de opgelegde last

van de commissie bezwaarschriften, ongegrond

onder dwangsom voor de milieu-

te verklaren en het bestreden besluit in stand te

overtredingen op het perceel Meerven

laten.

29 a in Mariahout is ongegrond. Het
advies van de commissie
bezwaarschriften wordt gevolgd. Dit
houdt in dat de last onder dwangsom
gehandhaafd blijft. Tegen dit besluit is
beroep mogelijk bij de rechtbank.

2.2

5424

Jaarlijkse kosten Erfgoed Geowiki Layer.

Ingestemd wordt met de offerte van ODZOB in-

Om erfgoed onder de aandacht te

zake de deelname aan en ondersteuning van Erf-

brengen van inwoners en bezoekers

goedGeoWiki/Layar.

zijn erfgoedobjecten in Laarbeek in
kaart gebracht en van aanvullende informatie voorzien op de website erfgoedgeowiki.nl door vrijwilligers van
de heemkundekringen. Het mobiele
gebruik van de website wordt gestimuleerd door een koppeling met de
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

VVV-app. De ODZOB host het systeem Layar en de verbinding met de
VVV-app. Zij begeleidt samen met
SAS de vrijwilligers die informatie
over cultureel erfgoed invoeren in het
systeem.De jaarlijkse bijdrage van
€473,50 kan ten laste worden gebracht van grootboeknummer 6541
3090 (Monumentenzorg)
3.1

Uitnodiging van het bestuur van de GR “samenwerking

Wethouder Van Zeeland gaat. Er wordt navraag ge-

A2-gemeenten” voor regionale conferentie voor 21 colle-

daan naar de doelstelling van de bijeenkomst. Mo-

ges over samenwerking op 20 oktober 2016 van 8.30 tot

gelijk gaan burgemeester en secretaris ook.

13 uur in conferentiecentrum Kapellerput te Heeze
3.2

Uitnodiging van Hendriks Coppelmans voor viering hoog-

Wethouders Van Zeeland, Briels en Meulensteen

ste punt 12 woningen Middenakkerdreef - Ter Lijnden op

gaan.

donderdag 6 oktober 2016 om 15.30 uur op de bouwplaats aan Ter Lijnden in Beekse Akkers.
3.3

Uitnodiging voor het Oktoberfest Aarle-Rixtel op zaterdag

Wethouder Briels gaat.

8 oktober 2016 met het verzoek aan de burgemeester om
het feest om 20.00 uur te openen.
3.4

3.5

Uitnodiging voor de jaarlijkse teerdag van het Onze Lieve

Burgemeester gaat naar de Gildemis en wethouder

Vrouwe Gilde op zaterdag 17 september 2016 van 13.30

Van Zeeland gaat naar de receptie voor de jubila-

tot 22.00 uur.

rissen.

Uitnodiging van het St.Antoniusgilde voor de receptie van

Uitnodiging van het St.Antoniusgilde voor de recep-

5 jubilarissen op zondag 25 september 2016 van 15.00

tie van 5 jubilarissen op zondag 25 september 2016

tot 16.30 uur in schietaccommodatie ’t Wipke.

Burgemeester en wethouder Van Zeeland gaan.
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Onderwerp

Beslissing

3.6

Uitnodiging van ORO voor deelname aan een VIP-tafel

Wethouder Buter gaat, mogelijk wethouder Briels

tijdens de dienstenveiling ten bate van Stichting Laarhuys

ook.

Toelichting op besluit

op vrijdag 23 september 2016 vanaf 19.30 uur in Zaal De
Koekoek in Lieshout.
3.7

Uitnodiging van Fides Kinderopvang voor afscheidsrecep-

Wethouder Buter gaat.

tie van Joseph Spierings op vrijdag 30 september 2016
van 16.00 tot 19.00 uur op het servicebureau Zicht-Fides
in Gemert.

8/8

