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Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 21

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

februari 2017.

concept vastgesteld.

Zienswijze vooraankondiging LOD Aarleseweg 6

1. De zienswijze geeft geen aanleiding om af te

In het kader van strijdige activiteiten

te Lieshout.

zien van het definitief opleggen van een last on-

op het perceel Aarleseweg 6 te Lies-

der dwangsom, noch wordt het definitief besluit

hout wordt een last onder dwangsom

tot het opleggen van een last onder dwangsom

opgelegd voor een bedrag van €

aangevuld c.q. gewijzigd voor wat betreft de

2.500,00 eenmalig per maand per

daarin opgenomen begunstigingstermijn;

geconstateerde overtreding met een

2. Definitief een last onder dwangsom opleggen

maximum van € 7.500,00.

van € 2.500,00 eenmalig per maand per geconstateerde overtreding met een maximum van €
7.500,00 met een begunstigingstermijn van drie
maanden na verzending van het definitieve besluit waarbinnen de geconstateerde strijdigheden
moeten worden beëindigd.
1.3

5628

Evaluatie starterslening.

RIB

Voorgesteld wordt om:

In de afgelopen twee jaar zijn er 13

1. de startersleningen te blijven verstrekken tot

startersleningen verstrekt. Er is nog

het maximaal beschikbare budget;

altijd animo voor het verkrijgen van

2. middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief

een starterslening. Met het

de raad te informeren over het aantal ver-

beschikbare budget van € 753.398,49

strekte startersleningen in 2015 en 2016 en het

kunnen nog circa 25 leningen van

aantal leningen dat nog verstrekt kan worden.

maximaal € 30.000,- per stuk worden
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verstrekt.
1.5

5762

Jaarplan 2017 t.b.v. Doelmatig Waterbeheer

1. Er wordt ingestemd met het jaarplan 2017

Vanuit het landelijke Bestuursakkoord

Brabantse Peel.

doelmatig waterbeheer Brabantse Peel.

Water (BAW, 2011) werken gemeen-

2. De gemeenteraad wordt geïnformeerd door

ten en waterschappen in regio’s aan

middel van bijgaande raadsinformatiebrief.

verdergaande samenwerking in het
waterbeheer, in het bijzonder de afvalwaterketen.
Het jaarplan doelmatig waterbeheer
2017 heeft de volgende speerpunten:


Uitvoeren van het project “Water
in de omgevingswet” als aanloop
naar de omgevingsvisies, programma’s en -plannen van de
individuele gemeenten.



Meer aandacht voor het functioneren van watersysteem en waterketen bij extreme neerslag (relatie wateroverlast en klimaat).
Hiervoor wordt in 2017 een project gestart (Klimaatbestendige
Peel) om knelpunten zo concreet
mogelijk in beeld te krijgen, ambities te bepalen en oplossingsrichtingen te bedenken.



Uitrol van het meet- en monitoringsprogramma van zowel de
waterketen als het grondwater.
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De groep betrokken medewerkers
bij de samenwerking breder trekken.



Afronding van de projecten die in
2016 zijn gestart.

1.6

5776

B&W-voorstel Ontvlechtings- en samenwer-

1. De ontvlechtingsovereenkomst aan te gaan

kingsovereenkomst met de gemeente Hel-

met de gemeente Helmond ter afronding van de

mond.

samenwerking Peel 6.1.
2. De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Helmond aan te gaan waarin afspraken
staan opgenomen met betrekking tot Beschermd
wonen, Schulddienstverlening en gezamenlijke
inkoop Wmo-zorg en Jeugdzorg.

Het betreft afronding van de
samenwerking Peel 6.1 met de
gemeente Helmond en (nieuwe)
afspraken maken over de uitvoering
van Beschermd wonen,
Schulddienstverlening en
gezamenlijke inkoop Wmo-zorg en
Jeugdzorg.

3. De burgemeester van de gemeente Someren,
de heer A.P.M. Veltman, machtigen om namens
de gemeente beide overeenkomsten te tekenen.
1.8

5606

Inkoopbeleid gemeente Laarbeek 2017, Social

1) Inkoopbeleid gemeente Laarbeek 2017 is

Op 1 juli 2016 is er een wijziging op

Return arbeidsmarktregio Helmond-De Peel.

vastgesteld;

de Aanbestedingswet 2012 in werking

2) Inkoopbeleid gemeente Laarbeek 2013 is in-

getreden waarin nieuwe Europese

getrokken.

aanbestedingsrichtlijnen zijn

3) Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT

opgenomen. Door het aanpassen van

(GIBIT) zijn vastgesteld;

het inkoopbeleid voldoet deze weer

4) ICT Inkoopvoorwaarden 2013 zijn ingetrok-

aan de wettelijke eisen en is de

ken;

organisatie ervan verzekerd dat

5) Instemmen met de notitie ‘Social Return ar-

inkoop een positieve bijdrage levert

beidsmarktregio Helmond-De Peel’ d.d. decem-

aan het behalen van de doelen die zij

ber 2016 en deze, voor wat betreft het onder-

zich stelt.
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deel Social Return, als uitgangspunt nemen bij
het Inkoopbeleid gemeente Laarbeek 2017.
1.10

5772

Ondertekening Manifest Maatschappelijk Ver-

1.

antwoord Inkopen.

Instemmen met deelname Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

2.

Wethouder Briels te machtigen om namens
de gemeente Laarbeek het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te ondertekenen.

In het Manifest Maatschappelijk
Verantwoord inkopen spreken
gemeenten, waterschappen,
provincies en het Rijk af om
individueel een actieplan MVI op te
stellen, waarin zij zelf de
doelstellingen formuleren en deze
vertalen naar concrete acties. MVI
betekent dat bij de inkoop van
producten, diensten en werken de
effecten op people (mensen),
planet (planeet/milieu) en
profit/prosperity (winst/welvaart)
worden meegenomen. Door als
gemeente Laarbeek deel te nemen
aan het Manifest kunnen wij
concrete invulling geven aan onze
duurzaamheidsdoelstellingen in het
inkoopbeleid. Door het
ondertekenen van het Manifest MVI
committeert de gemeente Laarbeek
zich tot het opstellen van een plan
van aanpak voor de
duurzaamheidsambities op gebied
van inkoop. De implementatie van

4/13

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Toelichting

het plan van aanpak vindt plaats
over een periode van vijf jaar na
afronding van het plan.
1.11

5734

Uitbreiding voorzieningen passantenhaven.

Besluiten in te stemmen met de uitbreiding van

Het college van B&W besloot in te

diverse – primaire en toerisme en recreatie be-

stemmen met het uitbreiden van de

vorderende voorzieningen - bij de passantenha-

voorzieningen bij de passantenhaven.

ven à € 17.835,-. Dekking van dit bedrag kan

Nu de haven al enige tijd bestaat

gevonden worden in de reserve Recreatie & Toe-

blijkt uit ervaringen en een enquête

risme. Een en ander te verwerken via de volgen-

dat er behoefte is aan extra voorzie-

de tussenrapportage.

ningen, dan wel aanpassingen ervan.
Dit omwille van de uitstraling van de
passantenhaven en de gastvrije indruk die we willen dat de passant in
Aarle-Rixtel van de gemeente Laarbeek krijgt.

1.12

5773

Deelname project 'Hoe sterk is uw netwerk?'.

Het college besluit om:

Lang niet alle 65-plussers zijn zich

1) In te stemmen met deelname aan het project

ervan bewust, dat het hebben van

‘Hoe sterk is uw netwerk?’

een netwerk veel voordelen heeft.

2) Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen

Een andere groep is zich er wel van

van € 10.023,- onder voorwaarde dat CZ Zorg-

bewust, maar vindt het weer moeilijk

verzekeringen eenzelfde bedrag voor dit project

om een toekomstbestendig netwerk

beschikbaar stelt.

te vormen. Hoe doe je dat nu? Moet

3) Hierover (gedurende fase 1) planmatig naar

je daarvoor bij een clubje gaan of

buiten te communiceren.

moet je mensen gewoon vragen? Wie
kan daarbij helpen? Dit zijn voor de
gemeente, de koepel van zorgcoöperaties, CZ, de Seniorenraad en Vier-
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binden de belangrijkste redenen geweest om in Laarbeek een gezamenlijk project "Hoe sterk is uw netwerk"
te starten.
Het project heeft tot doel dat meer
65-plussers in Laarbeek zijn
toegerust met een toekomstbestendig
netwerk. Hiermee bedoelen wij dat
het netwerk helpend kan zijn als een
65-plusser een zorg- of
ondersteuningsvraag krijgt en
bijdraagt aan het gezond en gelukkig
oud worden. Om dit te bereiken
wordt er in een project ingezet op
drie onderdelen:
We gaan proberen om 65-plussers :
1)

bewust te maken van het belang

van een toekomstbestendig netwerk,
2)

te motiveren om hun netwerk

toekomstbestendig te maken
3)

te ondersteunen in het

daadwerkelijk creëren van een
toekomstbestendig netwerk
De eerste fase van het project start

6/13

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Toelichting

zeer binnenkort. Medewerkers van de
GGD Brabant Zuidoost en Stichting
Vierbinden zullen dan in gesprek gaan
met allerlei Laarbeekse partijen die
actief zijn op het terrein van zorg en
welzijn en wellicht werkwijzen
toepassen die ervoor zorgen dat het
netwerk van mensen versterkt wordt.
1.13

5778

Uitwerking Dragons' Den.

Het college:

In het programmaplan Duurzaamheid

1. stemt in met de verdere uitwerking van de

‘Laarbeek Energiek’ is het organise-

Dragons’ Den.

ren van een Dragons’ Den genoemd

2. stemt in met de financiële verantwoording

als één van de speerpunten binnen

over 2016 en het terugvloeien van het positief

het programma. Een Dragons’ Den is

resultaat uit 2016 naar het oorspronkelijke kre-

een

diet.

programma. In dit programma krij-

3. stemt in met de financiële vertaling van de

gen beginnende ondernemers de mo-

jaarplanning 2017 en stelt daarmee een bedrag

gelijkheid hun idee te pitchen voor

van € 150.000,- beschikbaar voor de Dragons’

een jury; in de beste ideeën wordt

Den.

geld geïnvesteerd.

4. stemt in met de bijgevoegde Raadsinforma-

Laarbeek heeft dit concept – op on-

tiebrief.

derdelen ondersteund door KplusV -

5. stemt in met de gewijzigde samenstelling van

vertaald naar een Laarbeekse variant.

de stuurgroep (de heer Haank vervangt de heer

De eerste Dragons Den zal op 21 juni

Schouw) en het mandaat van de stuurgroep om

2017 in het Dorpshuis van Lieshout

subsidieaanvragen tot een bedrag van € 5.000,-

plaatsvinden.

van

oorsprong

Japans

tv-

af te handelen.
De gemeente nodigt een ieder – in-
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woners,

verenigingen,

bedrijven,

startende bedrijven, scholen, studenten, instellingen, coöperaties – uit om
met een idee te komen. Het uitgangspunt is: geld ván Laarbeek vóór
Laarbeek. Het rendement moet aantoonbaar in Laarbeek ‘landen’. Daarmee hoeft de inschrijver niet per definitie in Laarbeek gevestigd te zijn.
Een jury (de zogenaamde Dragons)
beoordeelt in welke ideeën geld wordt
geïnvesteerd en hoeveel geld erin zal
worden geïnvesteerd.
Het programma Laarbeek Energiek is
een dynamisch programma. Er wordt
gepland op basis van ervaringen uit
het verleden en wensen voor de toekomst. Afhankelijk van de evaluatie
van de Dragons’ Den in 2017 wordt
bekeken of dit vaker georganiseerd
zal worden, wie dit dan zou moeten
organiseren of dat er een ander concept nodig is om de gemeenschap in
beweging te krijgen.
2.1

5766

B&W-voorstel Vaststelling planning- en control-

1. De planning- en controlcyclus wordt vastge-

Door het uitbrengen van de
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steld;
2. De planning- en controlcyclus wordt ter kennis
gebracht van de commissies en de raad via de
raadsinformatiebrief.

2.3

5765

Omgevingsvergunning kap 1 esdoorn.

planning- en controlcyclus wordt
inzicht gegeven in de wijze waarop
en het tijdstip waarbinnen de
instrumenten uit de cyclus
(Kadernota, Begroting,
Tussenrapportages en de
Jaarrekening) dienen te worden
gerealiseerd. In de planningcyclus
wordt er, mede op basis van de
planning door de griffie van de
raads- en commissievergaderingen,
van uitgegaan dat de algemene
beschouwingen bij de vaststelling
van de Kadernota worden
gehouden.

Besloten is om een omgevingsvergunning te ver-

Op Herendijk 41 in Beek en Donk

strekken voor de verwijdering van één es-doorn,

staat een esdoorn die opgenomen is

staande op de Herendijk 41 in Beek en Donk.

op de gemeentelijke Groene Kaart. De
vitaliteit van de boom is dermate
slecht dat de eigenaar de boom wil
kappen vanuit veiligheidsoogpunt. Ter
compensatie van deze kap zal een
nieuwe boom geplant worden.

2.4

5775

Verzoek om vergoeding planschade Braken-

Overeenkomstig het advies van Gloudemans

Er is een aanvraag voor een tege-

straat 11 Beek en Donk.

wordt aan de eigenaar van het perceel Braken-

moetkoming in de schade ten gevolge

straat 11 te Beek en Donk geen vergoeding voor

van bestemmingsplan 'Kom Beek en

planschade (bestemmingsplan “Kom Beek en

Donk'. De gemeente heeft advies ge-
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Donk”) toegekend.

vraagd aan een onafhankelijk adviseur . Naar aanleiding van het advies
heeft het college besloten geen planschade toe te kennen.

2.5

5767

Bouwen bedrijfsruimte Leekbusweg 2a te Beek

Aan het verzoek in principe medewerking verle-

en Donk.

nen met dien verstande dat de maximale hoogte
van het bedrijfsgebouw 7 meter mag bedragen.

2.6

5739

Intrekken beleidsregel betaaldatum uitkering.

Betrokkene wil de bedrijfsruimte op
haar perceel herbouwen maar dan
met een absolute hoogte van 8
meter. Deze meters zijn nodig voor
een optimale exploitatie van een
interieurbouwbedrijf ter plaatse. Op
grond van het geldende
bestemmingsplan is een maximale
hoogte van 5 meter toegestaan.
Gelet op de hoogte van de
bedrijfsgebouwen in de omgeving
en vanwege zuinig ruimtegebruik is
er aanleiding om mee te werken
aan een hogere bouwhoogte dan
hetgeen het bestemmingsplan
toestaat, zijnde maximaal 7 meter.

Besloten is:

Op 9 december 2016 heeft het Dage-

1. De volgende beleidsregels in te trekken:

lijks Bestuur van Senzer besloten om

• Moment uitbetalen vakantietoeslag (B139);

de betaaldatum van de uitkering voor

• Moment uitbetalen algemene bijstand exclusief

bepaalde groepen uitkeringsgerech-

vakantietoeslag (B115);

tigden te wijzigen.

2. De beleidsregels Moment uitbetalen uitkering

Deze wijziging houdt in dat alle uitke-

exclusief VT en moment uitbetalen VT Laar-beek

ringsgerechtigden die vanaf 1 maart
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2017 vast te stellen.

2017 nieuw instromen in een uitke-

3. Het besluit op de gebruikelijke wijze bekend te

ring, deze uitkering ontvangen om-

maken.

streeks de 10e van de maand, volgend op de maand waarin het recht
bestaat. Deze betaaldatum komt
overeen met de datum waarop het
UWV de WW-uitkering betaalt.
Voor uitkeringsgerechtigden die al
een uitkering van Senzer ontvangen
met een ingangsdatum vóór 1 maart
2017 geldt het volgende:
• De uitkering van uitkeringsgerechtigden die inkomsten verdienen uit
arbeid, wordt vanaf juni
2017 uitbetaald omstreeks de 10e
van de volgende maand. De 1e keer
dus rond 10 juli 2017;
• Van uitkeringsgerechtigden die na
juni 2017 inkomsten gaan verdienen
uit arbeid, wordt de
uitkering vanaf dat moment verschoven naar de 10e van volgende
maand;
• Voor uitkeringsgerechtigden die
geen inkomsten uit arbeid verdienen
(circa 90% van het totale uitkeringsbestand), verandert er niets.
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Bovenstaande betekent dat de beleidsregels die betrekking hebben op
het betalingsmoment van de uitkering
moeten worden ingetrokken en nieuwe beleidsregels moeten worden
vastgesteld.
2.7

2.9

5761

5751

Financiële verantwoording werkbudget buurt-

Het college heeft ingestemd met bijgaande fi-

sportcoach 2016.

nanciële verantwoording.

1e financiële bijstelling 2017.

1. Ingestemd wordt met de inhoud van de 1e financiële bijstelling 2017.
2. De financiële bijstelling wordt aan de raad ter
vaststelling voorgelegd door opname in het algemene raadsvoorstel 'Voorstel tot vaststelling
van de wijzigingen van de begroting 2017'.

3.1

Uitnodiging van Machinaal Timmerbedrijf Van der Sangen

Wethouders Van Zeeland en Meulensteen gaan

voor open dag in verband met viering 12½ jarig bestaan

alsmede burgemeester Van der Meijden.

De buurtsportcoach heeft een
werkbudget van € 2.640,- ter
beschikking voor o.a. het
organiseren van bijeenkomsten,
verzorgen van publiciteit en andere
uitvoeringskosten. Dit budget moet
achteraf verantwoord worden. In
2016 is € 2.099,60 besteed, o.a.
aan activiteiten, bijeenkomsten,
publiciteit en materialen.
Elk jaar vindt in het begin van het
jaar een financiële bijstelling plaats.
In de 1e financiële bijstelling is
vooral aandacht voor de financiële
correcties op de budgetten die
nodig zijn om de begroting actueel
te houden.
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op vrijdag 10 maart 2017 van 15.00 – 19.00 uur op het
adres Donkersvoortsestraat 5, Beek en Donk
3.6

Uitnodiging MRE voor informatiebijeenkomsten voor ra-

vka

den over ontwerpbegrotingen 2018 vier Regionale Gemeenschappelijke Regelingen; voor Peel- en A2gemeenten op 12 april in Asten.
3.7

Uitnodiging van gemeente Peel en Maas voor tweedaagse

Wethouder Van Zeeland gaat op zaterdag.

Conferentie Zelfsturing 3.0 op 31 maart en 1 april 2017.
3.8

Uitnodiging van Rotary DAS voor “Sterren Stralen” op

Vka.

vrijdag 21 april 2017 om 18.00 uur in Someren.
3.9

Uitnodiging voor de 10e editie van de Brainport meets

Vka.

Brainport bijeenkomst op 13 maart 2017 om 14.30 uur in
het Van Abbe Museum in Eindhoven.
3.10

Vooraankondiging van BNG voor de aandeelhoudersver-

Vka.

gadering op donderdag 20 april 2017 om 11.00 uur in het
Hilton Hotel te Den Haag.
3.11

Uitnodiging van het St.Servatiusgilde Lieshout voor het

Burgemeester en wethouder Van Zeeland gaan.

Laarbeekkoningschieten op zondag 30 april 2017 vanaf
14.30 uur in Lieshout.
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