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B&W

1.1
1.2

5066

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 29

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

februari 2016.

concept vastgesteld.

1e financiële bijstelling 2016.

1. Ingestemd wordt met de inhoud van de 1e fi-

Elk jaar vindt in het begin van het

nanciële bijstelling 2016.

jaar een financiële bijstelling plaats.

2. De financiële bijstelling wordt aan de raad ter

In de 1e financiële bijstelling is vooral

vaststelling voorgelegd door opname in het al-

aandacht voor de financiële correcties

gemene raadsvoorstel 'Voorstel tot vaststelling

op de budgetten die nodig zijn om de

van de wijzigingen van de begroting 2016'.

begroting actueel te houden.
De opgenomen financiële bijstellingen
in deze 1e financiële bijstelling 2016
worden verwerkt in
een begrotingswijziging.

1.4

5067

Aanbesteding omvormingen openbaar groen.

1. Op korte termijn wordt een oproep aan lokale

Conform het groenbeleidsplan wordt

hoveniersbedrijven op de gemeentepagina en de

de komende jaren het groen op mar-

website geplaatst om hun eventuele belang-

kante plekken en dorpsentrees omge-

stelling voor het aanleggen en onderhouden van

vormd. We kiezen daarbij voor de

de tweede tranche Greentocolour® projecten

aanleg van vaste planten conform het

kenbaar te maken.

Greentocolour® concept. Dit concept

2. Uit de bedrijven die belangstelling hebben,

past uitstekend in ons beleid om mar-

wordt een selectie gemaakt van een aantal be-

kante plekken en dorpsentrees een

drijven die worden uitgenodigd in te schrijven

fraaiere uitstraling te geven op een

(onderhandse aanbesteding op uitnodiging). Met

duurzame manier en tegen beperkte

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

de uitnodiging wordt een informatiepakket mee-

onderhoudskosten. Bovendien wordt

gestuurd waarin de Greentocolour® voorwaar-

met de aanleg van vaste planten de

den zijn opgenomen.

biodiversiteit verhoogd. Voor de

3. Jonkers Hoveniers uit Venlo wordt ook uitge-

tweede tranche omvormingen in het

nodigd om offerte uit te brengen.

voorjaar van 2016 worden ook lokale

4. De commissie Ruimtelijk Domein wordt via

hoveniersbedrijven in de gelegenheid

bijgevoegde raadsinformatiebrief geïnformeerd.

gesteld om op de werkzaamheden in
te schrijven.

1.5

5085

Uitspraak Raad van State inzake bestemmings-

1. Het digitale plan wordt aangepast overeen-

Tegen het opnieuw vastgestelde

plan Kom Lieshout.

komstig de uitspraak van de Raad van State;

bestemmingsplan Kom Lieshout is

2. De gemeenteraad wordt voorgesteld geen

beroep ingesteld door twee

aanduiding bedrijfswoning voor het perceel De

appellanten. In beide gevallen

Stater 18 op te nemen;

oordeelt de Afdeling

3. De proceskosten en griffierechten van appel-

bestuursrechtspraak van de Raad van

lanten wordt terugbetaald.

State dat het beroep gegrond is. In
twee aspecten voorziet de Afdeling
zelf in de zaak; in één aspect wordt
de gemeenteraad opgedragen een
nieuw besluit te nemen met
inachtneming van hetgeen in de
uitspraak is overwogen. Verder
dienen de proceskosten en
griffierechten van de appellanten te
worden betaald.

1.6

5053

Subsidieverzoek van VIER.

Besloten is om: een eenmalige bijdrage van

Het bestuur van Stichting Vier ver-

1500 euro te doen aan de Stichting Vier voor

zoekt het college om een eenmalige

‘coaching en mentorschap’.

bijdrage voor de verdere uitbouw en
vernieuwing van de stichting en de
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realisatie van de speerpunten ‘goede
doelen’ en ‘coaching & mentorschap’
mogelijk te maken.
1.8

5075

Subsidieverzoek Stichting Goede Doelen.

1 Besloten wordt om het subsidiebedrag van €

Stichting Goede Doelen vraagt een

500,- aan de Stichting Goede Doelen eenmalig

continuering van de subsidie aan ten

toe te kennen en direct vast te stellen.

behoeve van de uitvoeringskosten

2 Ingestemd is met bijgesloten antwoordbrief.

voor de jaarlijkse Fietste Mee tocht.
De subsidie van € 500,- wordt ten
laste gebracht van de post "educatie”.

2.1

5088

Toekenning repressief toezicht Begroting 2016

De provinciale beoordeling Begroting 2016 met

De provincie heeft als toezichthouder

Laarbeek.

daarbij de reactie op de toezichtbevinding wordt

de begroting 2016 van de gemeente

ter afhandeling voorgelegd aan de raad.

Laarbeek beoordeeld of deze
structureel in evenwicht is. Het
uitgebrachte oordeel is dat de
begroting structureel in evenwicht is
waardoor een repressief
(=terughoudend) toezicht van
toepassing is.
Richting de raad is wel een
toezichtbevinding gemaakt.
Een reactie hierop is al eerder ter
afhandeling voorgelegd aan de
commissie Algemene Zaken dd 18
februari jl. Echter de formele
afhandeling hiervan kan alleen
plaatsvinden via de raad.

2.3

5096

Draaiboek Juni Watermaand.

Besluiten kennis te nemen van het draaiboek

Het college van B&W heeft kennis ge-

voor Juni Watermaand 2016.

nomen van het draaiboek voor Juni
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Watermaand 2016.
2.4

5086

Financiële verantwoording werkbudget buurt-

Het college heeft ingestemd met bijgaande fi-

Het werkbudget 2015 bedraagt €

sportcoach 2015.

nanciële verantwoording.

2.600,-. Hiervan is € 1.422,51
besteed.

3.1

Uitnodiging van opleidingscentrum Bouw Infra Mensen

V.k.a.

Mierlo voor de open avond op woensdag 9 maart 2016 in
Mierlo.
3.2

Uitnodiging van TUe voor 60ste Dies Natalis op donderdag

V.k.a.

21 april 2016 in Eindhoven.
3.5

Uitnodiging voor opening Voorzieningencluster Aarle-

Wethouders Buter en Briels gaan.

Rixtel op 15 april 2016 om 13.45 uur.
3.6

Uitnodiging deelname bestuurlijke werkgroep evaluatie

V.k.a.

Metropoolregio Eindhoven.
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