OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 12 mei 2015
Nr.

Onderwerp

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijsten collegevergade-

De besluitenlijsten worden in overeenstemming met

ringen d.d. 28 en 30 april 2015.

de concepten vastgesteld.

Ophalen informatie bij consumenten en re-

Ingestemd wordt met het inzetten van de raad-

Vorig jaar is besloten om in 2015 een retail nota

tailers voor het schrijven van de retail no-

pleging en de bijeenkomst om tot een compacte

op te stellen. Uit het plan van aanpak zijn de fa-

ta.

visie met een actieprogramma te komen.

ses kick off, analyse huidige situatie en het ver-

1.2

Toelichting op besluit

werken van de resultaten nu doorlopen. Met de
volgende fase ‘het ontwikkelen van een compacte
actiegerichte visie’ is een start gemaakt. De informatie uit de consultatierondes heeft geleid tot
een gedragen aanpak voor het ontwikkelen van
deze visie. In het vorige besluit is gekozen voor
de deskundigheid die al in huis is. De out of pocket kosten komen ten laste van de post Economisch Actieplan.
1.3

Subregionale visie en afsprakenkader de-

Kennisnemen van de sub regionale visie detail-

De provincie heeft in de verordening Ruimte

tailhandel.

handel.

2014 vastgelegd dat regionale afstemming wordt
gepleegd en afspraken worden gemaakt over de
programmering en planologische voorbereiding
van onder andere detailhandelsontwikkelingen.
Een regionale detailhandelsvisie en
afsprakenkader is verplicht gesteld. In de Peel is
een subregionale detailhandelsvisie opgesteld.

1.5

Wijziging bestemming panden Ginderdoor

Medewerking wordt verleend aan de omzetting

Het wijzigen van de bestemming van beide

26 en 28, Mariahout.

bedrijfswoningen onder nader aan te geven

panden is mogelijk via een bestemmingsplan-

voorwaarden.

procedure (partiële herziening) of de
wijzigingsprocedure opgenomen in artikel 4.7.5

Nr.
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van de planregels van het bestemmingsplan
Buitengebied. Bij de toepassing van artikel 4.7.5
wordt daarbij een ruime uitleg gegeven aan dit
artikel omdat hier sprake is van de omzetting van
een ‘enkele’ bedrijfswoning in een
woonbestemming, terwijl hier sprake is van twee
bedrijfs-woningen. Voor beide mogelijkheden
moet nagenoeg dezelfde procedure worden
gevolgd. Een bestemmingsplanherziening moet
echter vastgesteld worden door de
gemeenteraad, terwijl het wijzigingsbesluit door
het college wordt vastgesteld. Voordat de
vereiste procedure kan worden gevolgd moet de
initiatiefnemer hiervoor een ruimtelijke
onderbouwing aanleveren. Daarnaast moeten
een anterieure-, een planschade- en een
landschapsinvesteringsovereenkomst worden
gesloten en moeten de legeskosten ad € 5.157,worden betaald.
1.7

Herontwikkeling noordoostzijde Piet van

1. Het college stemt in met het opstarten van

Aan de noordzijde van het voormalig postkantoor

Thielplein Beek en Donk.

een competitie met een ‘meervoudige ontwikkel-

op

opdracht’ ten behoeve van de herontwikkeling

mogelijkheid om de pleinwand op een nette

van de noordoostzijde van het Piet van

manier af te ronden. Voor dit plangebied hebben

Thielplein;

zich in het verleden twee belangstellen bij de

2. En gaat tevens akkoord met de inhoud van het

gemeente gemeld, beiden met een juridisch

Programma van Eisen als onderlegger voor de

belang

opdracht.

gemeente is voornemens een plancompetitie op

het

Piet

op

het

van

Thielplein

naastgelegen

bestaat

perceel.

de

De
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te starten en heeft daartoe een Programma van
Eisen

opgesteld.

dorpsraad

Beek

Centrummanagement
en

Donk

zijn

en

en

worden

nadrukkelijk bij het proces betrokken.
1.9

Uitvoering groepsaanpak overlast jonge-

1 Er wort ingestemd met de inzet van de Flash

In Laarbeek is sinds enige tijd sprake van ernsti-

ren.

back methode door HALT.

ge vormen van overlast die veroorzaakt wordt

2 Er wordt ingestemd met het onttrekken van de

door een groep van ca. 20 jongeren.

kosten à € 8.992,50 aan het budget Eertselijns-

Uit lokaal overleg met betrokken partners is naar

loket Jeugd.

voren gekomen dat de voorgestelde aanpak van
de groep jongeren door HALT, de Flash Back methode, voorziet in een praktisch en pragmatisch
antwoord op deze vormen van overlast. De bedoeling is dat met maatwerk aangesloten wordt
op de individuele situatie van elk van de jongeren.

1.10

Inkoop jeugdzorg 2016.

Er wordt ingestemd met:
• Het vaststellen van de cafetariakeuze: inkoop
ambulante Jeugd GGZ in 2016 door Peel 6.1.
• De opdracht aan Peel 6.1 om deze cafetariakeuze door te geven aan Eindhoven.
• De opdracht aan Peel 6.1 de inkoop ambulante

Met gemeente Eindhoven is een Dienstverleningsovereenkomst gesloten rondom de inkoop
van de Jeugdzorg. Via een cafetariamodel
kunnen 21 gemeenten in Zuid Oost Brabant
jaarlijks bepaalde zorgvormen (naar hun keuze) in laten kopen door Eindhoven.

jeugd GGZ voor 2016 namens de Peelgemeenten
te verzorgen.
• De opdracht aan Peel 6.1 om een traject te
starten dat kan leiden tot inkoop van verblijf en
dagbehandeling per 1-1-2017.
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2.2

Rapportage treasuryactiviteiten 1e kwar-

De rapportage treasuryactiviteiten is voor ken-

Door middel van een beknopte rapportage wordt

taal 2015.

nisgeving aangenomen.

per kwartaal de voortgang van de
treasuryactiviteiten in beeld gebracht.

3.1

Uitnodiging van Stichting Dorpsfeesten voor

Burgemeester gaat in op uitnodiging voor opening.

opening Zeskamp op zondag 17 mei 2015 om

In de avond bezoeken wethouder Meulensteen en

12.30 uur en om aanwezig te zijn bij de fina-

Briels het dorpsfeest.

le avond vanaf 19.45 uur in de feesttent bij
De Dreef.
3.2

Uitnodiging van Zorg om het Dorp voor ont-

Wethouder Briels en Van Zeeland gaan in op uitno-

hulling vernieuwde wandelroutebord bij de

diging.

kerk op dinsdag 19 mei 2015 om 17.30 uur.
3.3

Uitnodiging voor afscheidsreceptie van me-

Burgemeester, wethouder Meulensteen en wethou-

vrouw Van de Ven en de heer Beltman als

der Van Zeeland bezoeken de receptie.

waterschapsbestuurders op woensdag 20 mei
2015 van 16.00 tot 19.00 uur in het Waterschapshuis Den Bosch.
3.4

Uitnodiging van organisatie Laarbeekse Wan-

Wethouders Briels, Buter en Van Zeeland wandelen

deltochten voor de Laarbeekse Wandeltoch-

mee.

ten op 6 en 7 juni 2015.
3.5

Uitnodiging van gemeentebestuur van Helmond voor deelname aan de Drakenbootrace
op 13 en 14 juni 2015 in de ZuidWillemsvaart.

3.6

Uitnodiging van Seniorenkoor Vogelenzang

Wethouder Van Zeeland gaat in op uitnodiging.

voor de viering van het 40-jarig bestaan op
14 juni 2015 om 14.00 uur in het Dorpshuis
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in Lieshout.
3.7

Uitnodiging voor de afscheidsreceptie van de

Wethouders Buter en Briels bezoeken de receptie.

heer Jacobs als lid van het college van bestuur van het Commanderijcollege op 16 juni
2015 om 15.00 uur op locatie Sleutelbosch 2
in Gemert.
3.8

Uitnodiging voor afscheidsseminar van Rob

V.k.a.

Ellermeijer als partner Assurance van Ernst &
Young op 19 juni 2015 om 14.30 uur in kantoor Amsterdam.
3.9

Uitnodiging voor viering van de Dag van de

V.k.a.

Democratie op 12 september 2015.
3.10

Uitnodiging van het St.Margarethagilde voor

Wethouder Van Zeeland gaat in op uitnodiging.

de jaarlijkse gildedag op 13 juni 2015.
3.11

Uitnodiging om aanwezig te zijn bij de confe-

V.k.a.

rentie en titeluitreiking van “Fairtrade Hogeschool” aan Fontys International Campus
Venlo op 21 mei 2015 om 15.30 uur in Venlo.
3.15

Algemene ledenvergadering VNG op 3 juni
2015.
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