OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 10 maart 2015
Nr.

Onderwerp

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst collegevergade-

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met

ring 3 maart 2015.

het concept vastgesteld.

Realisatie Ecologische Verbindingszone

Ingestemd wordt met de overeenkomst voor uit-

In het gebied Croy bij Aarle-Rixtel is onlangs een

Goorloop - Croy.

voering van de EVZ Goorloop-Croy met de Stich-

vrijwillige kavelruil afgerond waarbij ook gronden

ting Geloof Hoop en Liefde en de gemeente Hel-

beschikbaar zijn gekomen voor realisatie van een

mond.

ecologische verbindingszone (EVZ) langs de

1.2

Toelichting op besluit

Goorloop. Deels wordt deze EVZ op particuliere
gronden gerealiseerd. Daarvoor zijn afspraken in
een overeenkomst en beheerplan vastgelegd.
1.3

Nader B&W-advies 'Wat gaan we er voor

1. De basisplanning wordt voor kennisgeving

Jaarlijks wordt een basisplanning gemaakt voor

doen in 2015'.

aangenomen;

de uitvoering van de in de begroting van dat jaar

2. De basisplanning wordt ter kennis gebracht

opgenomen onderwerpen "Wat gaan we er voor

van de raad via de raadsinformatiebrief.

doen ". De basisplanning wordt als leidraad
gehanteerd voor de verdere verantwoording in de
tussenrapportages.

1.5

Gezamenlijke reactie Peelgemeenten op

1. Ingestemd wordt met de conceptbrief aan de

Collectieve reactie namens de Peelgemeenten

voortgang 'Veerkrachtig Bestuur in Bra-

provincie inzake de gevraagde visie vanuit het

aan de provincie in het kader van het proces

bant'.

proces Veerkrachtig bestuur in Brabant;

Veerkrachtig Bestuur in Brabant, naar aanleiding

2. Ingestemd wordt met de gelijktijdige verzen-

van de stuurgroep Peel 6.1 van 27 februari 2015.

ding van de brief door de zes Peelgemeenten in
onderlinge afstemming

tussen de gemeentese-

cretarissen.
1.6

Vraag om in aanmerking te komen voor

Besloten is:

Het Ministerie van SZW heeft aan gemeenten ex-

Klijnsma-gelden.

1. Incidenteel € 2.000,- ter beschikking te stellen

tra middelen ter beschikking gesteld om minima,

aan Stichting Leergeld waarbij de voorwaarden

Nr.
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worden vastgelegd in bijgaande samenwerkings-

en dan met name de doelgroep jeugd, de moge-

overeenkomst.

lijkheid te geven om actief deel te nemen aan

2. Bij de verdere invulling van het minimabeleid

maatschappelijke activiteiten. Voor de gemeente

de mogelijkheden te bezien of structureel

Laarbeek bedragen deze middelen

middelen beschikbaar gesteld kunnen worden
aan Stichting Leergeld.

€ 35.000,- in 2014, oplopend naar € 44.000,structureel vanaf 2015.
Daar Stichting Leergeld zich al jaren in Laarbeek
inzet voor de doelgroep en zij reeds lange tijd
wachten op een antwoord op hun verzoek, wordt
voorgesteld om, vooruitlopend op het nieuw vast
te stellen Minimabeleid, aan Stichting Leergeld
incidenteel een bedrag van € 2.000,- extra
beschikbaar te stellen vanuit de Klijnsma-gelden.
Voor de jaren 2015 en verder zal middels het
minimabeleid verder invulling worden gegeven.

1.7

Evaluatie subsidieprogramma maatschap-

1.Besloten wordt in te stemmen met de evaluatie

Het huidige subsidieprogramma maatschappelijke

pelijke ontwikkeling 2012-2015 en uit-

van het subsidieprogramma maatschappelijke

ontwikkeling loopt eind 2015 af. Er worden nu

gangspunten subsidieprogramma 2016-

ontwikkeling 2012-2015 en kennis te nemen van

voor het nieuwe subsidieprogramma 2016 - 2019

2019.

de uitgangspunten voor het subsidieprogramma

voorbereidingen getroffen. Basis voor het

2016 – 2019;

nieuwe programma is de evaluatie van het

2. De uitgangspunten voorleggen aan de com-

huidige subsidieprogramma en nieuwe beleids-en

missie Sociaal Domein en het veld hierop laten

wettelijke ontwikkelingen zoals WMO-beleidsplan

reageren.

en Toekomstvisie Laarbeek 2020.
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2.1

B&W-voorstel Vaststelling Planning- en

1. De planning- en controlcyclus wordt vastge-

Door het uitbrengen van de planning- en

controlcyclus 2015.

steld;

controlcyclus wordt inzicht gegeven in de wijze

2. De planning- en controlcyclus wordt ter kennis

waarop en het tijsstip waarbinnen de

gebracht van de commissies en de raad via de

instrumenten uit de cyclus (Kadernota,

raadsinformatiebrief.

Begroting, Tussenrappor-tages en de
Jaarrekening) dienen te worden gerealiseerd. In
de planningscyclus wordt er, mede op basis van
de planning door de griffie van de raad- en
commissievergade-ringen, van uitge-gaan dat de
algemene beschouwingen wederom bij de
vaststelling van de Kadernota worden gehouden.

2.2

1e Financiële bijstelling 2015.

1. Ingestemd wordt met de inhoud van de 1e

Elk jaar vindt in het begin van het jaar een finan-

financiële bijstelling 2015.

ciële bijstelling plaats (voorheen: kwartaalbegro-

2. De financiële bijstelling wordt aan de raad ter

tingswijziging). In de 1e financiële bijstelling is

vaststelling voorgelegd door opname in het al-

vooral aandacht voor de financiële correcties op

gemene raadsvoorstel 'Voorstel tot vaststelling

de budgetten die nodig zijn om de begroting ac-

van de wijzigingen van de begroting 2015'.

tueel te houden.
De opgenomen financiële bijstellingen in deze 1e
financiële bijstelling 2015 worden verwerkt in een
begrotingswijziging.

2.3

Overzicht grondverkopen 4e kwartaal

Besloten wordt om in te stemmen met bijgaande

Zoals gebruikelijk wordt de raad regelmatig

2014.

concept raadsinformatiebrief.

geïnformeerd over de laatste stand van de
grondverkopen van de gemeente Laarbeek.

2.4

Beslissing op bezwaar afzien handhavend

Besloten wordt om het bezwaar tegen het ver-

Het bezwaarschrift tegen het besluit om niet

optreden Everbest 64 Beek en Donk.

zoek om af te zien van handhavend optreden be-

handhavend op te treden tegen de opslag op

treffende de opslag voor de voorgevelrooilijn op

Everbest 64 in Beek en Donk wordt gegrond

het perceel Everbest 64 in Beek en Donk gegrond

verklaard.
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te verklaren, het bestreden besluit te herroepen
en handhavend op te treden.
2.5

Benoeming leden commissie straatnaam-

1 Ingestemd is met het reglement commissie

Het reglement straatnaamgeving is vastgesteld

geving.

straatnaamgeving.

en de leden van de commissie straatnaamgeving

2 Het reglement commissie straatnaamgeving

zijn benoemd.

wordt gepubliceerd
3 De volgende commissieleden zijn benoemd:
• Portefeuillehouder Ruimtelijke Domein als voorzitter
• De heer M.G.J. Daniëls als flexibel lid namens
de dorpsraad Aarle-Rixtel
• De heer M.F.M. van den Eijnde, als flexibel lid
namens de dorpsraad Beek en Donk
• Mevrouw H.A.A. Bevers - van den Baar, als
flexibel lid namens de dorpsraad Lieshout en namens de heemkundekring Lieshout
• De heer H.T.M. van Beek als permanent lid
namens alle heemkundekringen
• De heer F.A.M. Leenders als flexibel lid namens
de heemkundekring Beek en Donk
2.7

Subsidie dierenpark Regter Eind 2015.

Er wordt ingestemd met het toekennen en vast-

Het bedrag van de toe te kennen en vast te

stellen van de subsidie € 5.687,- aan Dierenpark

stellen reguliere subsidie is (al jarenlang)

’t Regter Eind.

opgenomen in de begroting. Deze subsidie is per
vergissing niet opgenomen in het
subsidieprogramma 2012-2015. Om de betaling
toch te kunnen laten plaatsvinden, is een BenW
besluit (procedureel) noodzakelijk.Hiermee is
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duidelijk dat deze subsidie los staat van de dd 2
februari 2015 door het college toegekende
subsidie à € 8.221,- aan Stichting Dierenpark het
Regter Eind voor de bouw van een
opslagruimte/nachthok.
2.9

Subsidieverzoek creatief schoolproject.

1. Het subsidieverzoek van creatief schoolproject

Creatief schoolproject (de organisatie is

uit Rotterdam wordt niet toegekend.

gevestigd in Rotterdam) ontwikkelt creatieve

2. Ingestemd wordt met de bijgesloten ant-

projecten en workshops op zowel cultureel als

woordbrief.

educatief niveau. Zij vragen de gemeente om
partner te worden voor 6.500 euro.

3.1

Uitnodiging van ORO voor open Dag op 21

Voor kennisgeving aangenomen.

maart 2015 op de locatie Binderen en Het
Rijtven in Deurne.
3.2

Uitnodiging van Gemengd Koor De Klok-

Voor kennisgeving aangenomen.

kengieters voor het Passieconcert op 22
maart 2015 in Missieklooster Het Heilig
Bloed in Aarle-Rixtel.
3.3

Uitnodiging van Stichting Monumentenbe-

Wethouder Briels gaat hier naar toe.

houd Aarle-Rixtel voor de opening van het
Medisch Centrum De Kapel in Aarle-Rixtel
op 29 maart 2015.
3.4

Uitnodiging van Peelnetwerk voor de lance-

Wethouder Meulensteen gaat hier naar toe.

ring “Beeldend Perspectief voor een Leefbare Peel” op 16 maart 2015 in Elsendorp.
3.5

Uitnodiging van BWZ voor provinciaal de-

Voor kennisgeving aangenomen.

bat “bereikbaarheid Brainport Oost’ op 13
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maart 2015 in Helmond.
3.6

Uitnodiging van de Nationale Ombudsman

Voor kennisgeving aangenomen.

voor het congres “terug aan tafel” over
omgaan met klachten na de decentralisaties op 16 april 2015.
3.7

Uitnodiging van BZW voor workshop “Work

Voor kennisgeving aangenomen.

Life program” op 30 maart 2015 in Eindhoven.
3.8

Uitnodiging van provincie voor themabij-

Voor kennisgeving aangenomen.

eenkomst “Het doorgronden van goed bewaarde geheimen” op 13 maart 2015 in ’sHertogenbosch.
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