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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 8 NOVEMBER 2016
Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nr.

B&W

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1
1.2

5409

Onderwerp

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 1 no-

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

vember 2016

concept vastgesteld.

Parkeren in groenstroken/berm

1. Ingestemd wordt met het voor kennisgeving

Samenvatting

Naar aanleiding van een ingekomen

aannemen van de uitgevoerde inventarisaties

brief van Zorg om het Dorp zijn enkele

en de aanbevelingen voor de toekomst.

inventarisaties gemaakt met betrekking

2. Ingestemd wordt met de bijgevoegde conceptbrief aan Zorg om het dorp Mariahout.
3. Ingestemd wordt om dit beleid af te stemmen
met politie en BOA

tot parkeren in groenstroken/berm.
Hieruit blijkt dat op een aantal plaatsen
sprake is van te smalle wegen en dat
men hier in de berm langs de weg parkeert.
In de inventarisaties is aangegeven om
te overwegen bij groot onderhoud de
weg indien mogelijk te verbreden. Ook
is van belang als de nieuwe heldere afspraken zijn gemaakt met de politie en
BOA deze te communiceren met de diverse dorpsraden. Dit kan door een artikel in de MooiLaarbeek Krant en op de
gemeentelijke website en mogelijk met
nieuwsbrieven van Zorg om het Dorp en
de Dorpsraden.

Nr.

Onderwerp

1.3

5529

Afrekening jb en jr 2015-2016

Beslissing

Samenvatting

Er wordt ingestemd met:

Dit betreft een advies dat reeds is, of

1. Het verrekenen van de onderproductie JB/JR

nog wordt voorgelegd aan de andere 20

2015 en 2016 op basis van de inwoner

gemeenten in Zuidoost Brabant. Voor-

aantallen per gemeente per 1 januari van het

gesteld wordt om de onderproductie

betreffende jaar.

JB/JR te verrekenen tussen de regioge-

2. Het coördineren van het verrekenen tussen de

meenten Zuidoost Brabant op basis van

regiogemeenten Zuidoost Brabant door de

inwonertal. Dit betekent voor Laarbeek

gemeente Eindhoven.

(extra) kosten van € 54.765,43. Deze
worden onttrokken uit het budget eerstelijnsloket jeugd (66713090) uitvoeringskosten lokaal (42112) waarin op
dit moment € 187.714,- resteert.

2.

Niet-bespreekstukken

2.1

5536

Zelfevaluatie BRP en reisdocumenten

De managementrapportage ten aanzien van het

De Wet basisregistratie personen en de

onderzoek Basisregistratie Personen en Reisdo-

Paspoortuitvoeringsregeling Nederland

cumenten 2016 is voor kennisgeving aangeno-

verplicht iedere gemeente een zelfeva-

men.

luatie uit te voeren op werking en onderhoud van de Basisregistratie Personen en het afgifteproces van de reisdocumenten. Deze onderzoeken zijn met
goed gevolg afgerond.

2.3

5535

Nieuwe tarieven voor beschermd wonen en be-

Besluiten om nieuwe categorieën en tarieven

De contouren voor de doorontwikkeling

geleiding-plus

conform bijlage 1 ‘overzicht nieuw stelsel catego-

van Beschermd wonen zijn voorgelegd

rieën en tarieven in het kader van de transfor-

in de Peelpoho's Sociaal Domein van 18

matie Beschermd wonen’ voor beschermd wonen

februari j.l. en 19 mei 2016 en hebben

en begeleiding-plus met terugwerkende kracht

inmiddels breed draagvlak gekregen in

met ingang van 1 oktober 2016 vast te stellen.

het veld. In dat kader zijn nieuwe cate-
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Samenvatting

gorieën en tarieven opgesteld, met name om de afschaling en gewenste
transformatie van beschermd wonen te
ondersteunen. Hiertoe is met name een
categorie “Begeleiding-Plus” ontwikkeld,
die ervoor is bedoeld om in een extramurale situatie intensieve ondersteuning te kunnen bieden aan cliënten die
voorheen een intramurale indicatie hadden (of om opname in een intramurale
setting te voorkomen). Het is van belang –met het oog op de financiële
houdbaarheid van het hele stelsel- om
zo snel mogelijk te kunnen werken met
de nieuwe categorieën en tarieven.
3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging receptie met aansluitend feestavond RV de

Wethouder Meulensteen gaat.

Hoefslag op 26 november 2016
3.3

BZW Uitnodiging 'Bestaat mijn bedrijf over 5 jaar nog?' -

Wethouder Meulensteen gaat.

22 november 2016
3.8

Uitnodiging Bavaria-veldrit te Lieshout op 20 november

Burgemeester Van der Meijden gaat.

2016
Het Nationaal Schoolontbijt 8 november 2016

Het college stelt een bedrag van € 200,00
beschikbaar t.b.v. Jantje Beton.

3.10

Uitnodiging Buitengewone ALV VNG 30 november 2016

v.k.a.

3.11

Uitnodiging Sinterklaasmiddag KansPlus 27 november

Wethouder Van Zeeland en burgemeester Van
der Meijden gaan.

3.9

2016
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