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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 13 oktober 2015
Aanwezige collegeleden: Burgemeester Ronnes, wethouders Buter, Briels, Meulensteen en Van Zeeland

Nr.

B&W

1.1
1.2

4595

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 5 ok-

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

tober 2015.

concept vastgesteld

Aanpassing van de huwelijksleges en de aan-

1. Ingestemd wordt met het aanbieden van een

Het gratis huwelijk is de laatste jaren

passing van de kosteloze maandagochtend hu-

nieuw product op maandagochtend “het een-

erg populair. In de gemeente Laar-

welijken.

voudig huwelijk” tegen een voordelig legestarief.

beek wordt veelvuldig gebruik ge-

2. Ingestemd wordt met de voorgestelde aan-

maakt van de huwelijkssluiting zonder

passing van legesverordening ten aanzien van:

ambtelijke toespraak. Toch bestaat er

- toevoegen van de leges betreffende de een-

bij veel toekomstige bruidsparen

voudige huwelijken op de maandagoch-tend.

behoefte om meer cachet te geven

- aanpassing van de leges van de reguliere hu-

aan hun huwelijksvoltrekking in de

welijken.

vorm van een korte toespraak door

Bovenstaande aanpassingen ter informatie voor-

de ambtenaar van de burgerlijke

leggen aan de gemeenteraad. Dit wordt verwerkt

stand. Voor deze bruidsparen wordt

in de legesverordening van 2016.

een nieuw product namelijk het ‘een-

3. Ingestemd wordt met het mandateren van de

voudig huwelijk’ aangeboden. Mo-

benoemingsbevoegdheid van een buitengewoon

menteel bestaat er veel differentiatie

ambtenaar van de burgerlijke stand aan het

in de huwelijkstarieven. Diversen ho-

hoofd van de pijler Burgers en Bedrijven. (dit

ge tarieven maken het voor bruidspa-

wordt verwerkt in de volgende aanpassing van

ren niet aantrekkelijk om in Laarbeek

het mandaatregister.)

hun huwelijk te bezegelen.

4. Ingestemd wordt met de verruiming van de

Veel bruidsparen spreken steeds va-

openingstijden van de burgerlijke stand.

ker hun voorkeur uit voor een eigen

Nr.

Onderwerp

Beslissing
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5. Bij eenmalige buitengewoon ambtenaren van

buitengewoon ambtenaar van de bur-

de burgerlijke stand gaat een bode mee naar de

gerlijke stand (babs). Deze externe

huwelijksvoltrekking.

babs wordt voor de sluiting van dit

6. Overige punten:

huwelijk benoemd door het college

- Werkwijze van huwelijken die voltrokken wor-

van burgemeester en wethouders. Uit

den in een aangewezen locatie.

het oogpunt van efficiency wordt

- Werkwijze van huwelijken die eenmalig op een

voorgesteld de benoeming van een

aangewezen locaties voltrokken worden.

babs te mandateren aan het pijler-

- Kosten die de aangewezen locaties door bere-

hoofd Burgers en Bedrijven.

kenen aan een bruidspaar.
- Vergoeding van de buitengewoon ambtenaren
van de burgerlijke stand (Babsen)
1.3

4757

Verzoek om toestemming gebruik gemeente-

Koninklijke Harmonie O&U toestemming te ver-

Gemeente verleent privaatrechtelijk

grond ter gelegenheid van het jubileum van

lenen voor het gebruik van de muziektuin en

toestemming voor het gebruik van de

koninklijke harmonie O&U.

gemeentegrond rondom het gemeentehuis t.g.v.

gronden.

de viering van het 125-jarig bestaan, onder nadere voorwaarden.
1.4

4759

Vaststellen Regeling bijzondere horeca-

De Regeling bijzondere horeca-openingstijden en

Het college gaat akkoord met de

openingstijden en aanwijzing collectieve feest-

aanwijzing collectieve feestdagen Laarbeek 2016

aanwijzing van bijzondere dagen

dagen Laarbeek 2016.

vast te stellen conform advies met dien verstan-

waarop afgeweken mag worden van

de dat de openingstijden met kermissen alleen

de geldende sluitingstijden voor de

verruimd worden voor het betreffende dorp.

horeca en legt deze vast in de Regeling bijzondere horeca-openingstijden
en aanwijzing collectieve feestdagen
Laarbeek 2016.

1.5

4738

Uitkomst Meervoudige ontwikkel / ontwerpop-

1. Het college wijst Iris Vastgoed bv aan als win-

Aan de noordoostzijde van het Piet

dracht noordoostzijde Piet van Thielplein - Beek

naar van de Meervoudige ontwikkel-

van Thielplein bestaat de

2/10

Nr.

Onderwerp

en Donk.

Beslissing

Toelichting op besluit

/ontwerpcompetitie noordoostzijde Piet van

mogelijkheid om de pleinwand in een

Thielplein;

hoek te vervolmaken. Voor dit

2. Start de gesprekken met Iris Vastgoed bv met

plangebied heeft de gemeente een

de intentie om te komen tot een ontwikkelings-

meervoudige ontwikkel-/

overeenkomst en een (grond)verkoopcontract;

ontwerpopdracht uitgeschreven

3. En oormerkt de grondopbrengsten van de

gericht aan twee deelnemende

planontwikkeling voor de herinrichting van het

ontwikkelaars. Mede op advies van

Piet van Thielplein.

Centrummanagement, Dorpsraad
Beek en Donk en
Winkeliersvereniging Piet van
Thielplein heeft het college Iris
Vastgoed bv aangewezen als winnaar
van de competitie. Met deze partij
worden gesprekken gestart om te
komen tot een
ontwikkelingsovereenkomst en een
(grond)verkoopcontract. De
grondopbrengst van de ontwikkeling
wordt geherinvesteerd in de inrichting
van het Piet van Thielplein.

1.6

4754

Nader advies beantwoording PNL inzake motie

Besloten wordt in te stemmen met de concept

Door de raadsfractie PNL is op 8 juli

oversteekplaatsen.

beantwoording en de bijgevoegde raadsinforma-

2015 een motie ingediend en

tiebrief.

verzoekt uw college de mogelijkheden
te onderzoeken voor een
ondertunneling te financieren uit de
BDU-gelden van de voormalige SRE
en/of uit middelen die de Provincie

3/10

Nr.

Onderwerp

Beslissing
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gereserveerd heeft voor het oplossen
van - regionale - verkeersknelpunten
en voorts uit de door Laarbeek reeds
gereserveerde middelen voor
werkzaamheden in relatie tot de N
615.
1.8

4733

Beslissing op bezwaar Moreeshof.

1. Het bezwaarschrift wordt conform advies van

TRC Advocaten heeft namens een

de commissie deels ongegrond en deels gegrond

aantal omwonenden een bezwaar-

verklaard;

schrift ingediend tegen een verleende

2. het bestreden besluit wordt in stand gelaten

omgevingsvergunning voor de bouw

met wijziging van de grondslag;

van een zorgcomplex aan de Morees-

3. het verzoek om proceskosten wordt afgewe-

hof te Lieshout. Het bezwaar wordt

zen;

gegrond verklaard maar het bestre-

2. gemachtigde van bezwaarmakers wordt hier-

den besluit blijft met een wijziging

van schriftelijk op de hoogte gesteld.

van de wettelijke grondslag gehandhaafd. Het besluit wordt niet herroepen waardoor er geen recht bestaat
op de verzochte vergoeding van proceskosten. Bezwaarden kunnen in beroep tegen deze beslissing op bezwaar.

1.9

4739

Vaststelling bestemmingsplan Boerderijwoning

De gemeenteraad wordt door tussenkomst van

Het bestemmingsplan heeft als

Buitenplaats Eyckenlust.

de commissie Ruimtelijk Domein voorgesteld om

ontwerp zes weken ter inzage

het bestemmingsplan vast te stellen conform bij-

gelegen. Binnen die periode is een

gevoegd concept-raadsvoorstel/-besluit.

zienswijze ingediend door
Rijkswaterstaat. De zienswijze houdt
in dat in het plangebied deels een

4/10

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

beschermingszone van de ZuidWillemsvaart ligt waarvoor regels in
het plan opgenomen dienen te
worden. De gemeenteraad dient het
bestemmingsplan daarom gewijzigd
vast te stellen.
1.10

4745

Kadernota Schulddienstverlening Peel 6.1

Besloten is:

Sinds 1 juli 2012 is de Wet

2015-2018.

1. de Kadernota Schulddienstverlening Peel 6.1

gemeentelijke schuldhulpverlening

2015-2018 ter advisering voor te leggen aan de

(Wgs) van kracht. Het belangrijkste

commissie Sociaal Domein en ter besluitvorming

doel van deze wet is de effectiviteit

aan de gemeenteraad;

van de schuldhulpverlening te

2. Voor de doorontwikkeling van de schuld-

vergroten. De wet is een kaderwet

dienstverlening en de opzet van nieuwe initia-

waarin met name gemeentelijke

tieven aan de unit Zorg en Ondersteuning de op-

verplichtingen zijn beschreven.

dracht te geven om samen met de Peelgemeen-

Gemeenten behouden echter een

ten een uitvoeringsprogramma op te stellen;

grote vrijheid in de manier waarop zij

3. de beleidsregels Schulddienstverlening Peel

hun beleid vormgeven. De manier

6.1 2015-2018 vast te stellen, onder voorbe-

waarop de gemeentelijke

houd van vaststelling van de Kadernota door de

schuldhulpverlening wordt geboden,

raad, en per 1 januari 2016 in te laten gaan.

moet worden opgenomen in een door
de raad vastgestelde kadernota. In de
bijgevoegde kadernota kunt u lezen
op welke wijze we u voorstellen om
aan dit wettelijke kader vorm te
geven.

1.11

4749

Meerjarenplanning vervangen inventaris bin-

1) Ingestemd wordt met de voorgestelde meer-

Uit de meerjarenplanning vervangen

nensportaccommodaties 2015-2026.

jarenplanning voor het vervangen van de inven-

inventaris binnensportaccommodaties

5/10

Nr.

Onderwerp
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taris in de binnensportaccommodaties.

2015-2026

2) Besloten is het onderhoud aan inventaris van

blijkt dat de benodigde uitgaven bin-

de binnensportaccommodaties niet langer via

nen de beschikbare middelen in de

een onderhoudsvoorziening te muteren, maar

begroting passen. Uit een herbereke-

rechtstreeks ten laste van de exploitatie bren-

ning blijkt dat een incidenteel voor-

gen.

deel ontstaat van € 17.622,-. Dit
voordeel kan ten gunste gebracht
worden van de bezuinigingstaakstelling 2015. De besparing zal ook verwerkt worden in de begroting 2016.

1.12

4763

VVV Agentschap bij Eethuis 'De Donck'.

Besluiten om medewerking te verlenen aan de

De eigenaar van Eethuis 'De Donck'

procedure conform artikel 2.12, lid 1a sub 2

wil een VVV agentschap beginnen en

Wabo om in strijd met het bestemmingsplan in

heeft hiervoor bij de gemeente

te stemmen met het oprichten van een VVV

toestemming gevraagd om in strijd

agentschap links langs het terras en links ter

met het bestemmingsplan links langs

plaatse van het bestaande terras van Eethuis ‘De

het terras en links ter plaatse van het

Donck’. Dit door een dichte overkapping toe te

bestaande terras van Eethuis 'De

voegen en een deel van het terras aan die zijde

Donck' een dichte overkapping toe te

dicht te maken onder de volgende voorwaarden:

voegen en een deel van het terras

- de opstal moet uitgevoerd worden conform ad-

aan die zijde dicht te maken. De

vies stedenbouwkundige;

gemeente juicht de oprichting van

- de opstal moet afgebroken worden als deze

een VVV agentschap toe en kan onder

niet meer gebruikt wordt voor het VVV-

voorwaarden instemmen met de

agentschap;

gekozen locatie.

- de kabels en leidingen gelegen onder de nieuwe opstal moeten toegankelijk blijven voor de
leidingbeheerders;

6/10
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Onderwerp
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- er dient een huurovereenkomst gesloten te
worden voor het gebruik van publieke gronden;
- de afspraken die niet publiekrechtelijk (voorwaarden in vergunning) kunnen worden vastgelegd zullen via een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer
vastgelegd worden (deze zal t.z.t. door het juridisch team getoetst worden);
- er dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden.
2.1

4699

Overlast vuurkorven.

Besloten wordt de APV op dit onderdeel niet aan

Een verzoek om aanpassing van de

te passen conform advies en B. Dijk daarover te

APV niet te honoreren omdat het

informeren.

vigerende artikel in de APV voldoende
handhavingsgronden biedt.

2.2

4764

Toekenning en uitbetaling monumentensubsidie

Besloten wordt om de monumentensubsidie voor

De eigenaar van een gemeentelijk

Haven weg 2 AR.

Havenweg 2 in Aarle-Rixtel vast te stellen en uit

monument kan aanspraak maken op

te betalen.

een vergoeding voor de
werkzaamheden van
Monumentenwacht Brabant en een
kwart van de noodzakelijke
bouwkosten. Nu de werkzaamheden
gereed zijn kan het college de
subsidie vaststellen en laten
uitbetalen.

2.3

4758

Verzoek tot opstarten procedure wijziging be-

1. In te stemmen met de aangeleverde ruimtelij-

Verzoekers willen een op zichzelf

stemmingsplan i.v.m. de vestiging van een

ke onderbouwing.

staande zorgboederij realiseren op

7/10
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zorgboerderij aan Broek 4 te Mariahout.

Beslissing

Toelichting op besluit

2. Met verzoeker de benodigde overeenkomsten

het perceel Broek 4. De agrarische

sluiten (anterieur/planschade/LIR).

bestemming dient daarbij gewijzigd te

3. Na ondertekening van de overeenkomsten de

worden naar een maatschappelijke

bestemmingsplanwijziging voor te bereiden en

bestemming. Het bestemmingsplan

op te starten.

Buitengebied biedt hiervoor
mogelijkheden. In de ruimtelijke
onderbouwing is een en ander
onderbouwd. Met betrokkene zullen
de benodigde overeenkomsten
worden gesloten. Daarna kunnen de
voorbereidingen worden getroffen
voor het opstarten van een
bestemmingsplanwijziging.

2.4

4744

Wijzigen van de gemeenschappelijke regeling

Ingestemd is met de wijziging van de gemeen-

Het college heeft tijdens de

Blink 2016.

schappelijke regeling.

vergadering van 21 juli 2015 besloten

De gewijzigde regeling wordt op de gebruikelijke

in te stemmen met de voorgenomen

wijze bekend gemaakt.

wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Blink 2016 en in te stemmen
met het ontwerp raadsvoorstel
waarbij de gemeenteraad gevraagd
wordt toestemming te geven tot het
wijzigen van de gemeenschappelijke
regeling Blink 2016. De
gemeenteraad heeft tijdens de
vergadering van 17 september 2015
besloten om het college toestemming
te verlenen tot het wijzigen van de

8/10
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gemeenschappelijke regeling Blink
2016. Hierbij wordt gevraagd om in te
stemmen met de gemeenschappelijke
regeling en deze op de gebruikelijke
wijze bekend te maken.
2.5

4741

Het voornemen tot het intrekken van eenrich-

Ingestemd wordt met het voornemen tot het in-

Omdat er geen noodzaak meer is voor

tingsverkeer op de Burg. van den Heuvelstraat

trekken van eenrichtingsverkeer op de Burg. van

het in 1985 ingestelde eenrichtings-

in Lieshout.

den Heuvelstraat in Lieshout.

verkeer op een deel van de Burg. van
den Heuvelstraat wordt voorgesteld
om dit eenrichtingsverkeer in te trekken.
Na besluitvorming door het college
wordt het voornemen gepubliceerd in
de MooiLaarbeek Krant en op de website.

2.6

2.7

4747

3583

Ongevallencijfers 2010 tot en met 2014.

Uitnodiging voor vergadering Algemeen Bestuur
MRE op 14 oktober 2015.

1. Ingestemd wordt met het voor kennisgeving

In september zijn de ongevallencijfers

aannemen van de ongevallencijfers en aanbeve-

over 2014 bekend gemaakt. In dit

lingen voor de toekomst.

voorstel wordt ingegaan op de ont-

2. Ingestemd wordt met het ter kennisname

wikkeling van de ongevallencijfers in

brengen van de ongevallencijfers aan de raad.

Laarbeek.

1. Inbreng bepalen voor het AB lid tijdens de

Op 14 oktober 2015 is het Regionaal

vergadering van het Algemeen Bestuur MRE

platform MRE en de vergadering van

op woensdag 14 oktober 2015.

het Algemeen Bestuur. In de memo is

2. Kennis nemen van het concept-

aangegeven wat het advies is om met

werkprogramma MRE.
3. Kennis nemen van de inhoud van de memo.

de voorstellen op de agenda om te
gaan. Tevens is in de memo
informatie opgenomen over het nieuw

9/10

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

opgericht strategisch bestuurlijk
overleg Basics. Aan uw college wordt
voorgesteld om kennis te nemen van
de inhoud van de memo en de
inbreng te bepalen voor de
vergadering van het AB MRE.
3.1

Uitnodiging van Stichting Verenigde Bonden Overleg Bra-

Voor kennisgeving aangenomen.

bant en de provincie Noord-Brabant voor themadag ”Hoe
bereikbaar is de zorg voor de burger” op 2 november
2015 om 10.30 uur in het provinciehuis.
3.2

Uitnodiging voor de jaarlijkse Peeldag en uitreiking van

Wethouder Meulensteen en Van Zeeland gaan

de Peeltrofee op 5 november 2015 om 14.00 uur in Nuenen.
3.3

Vooraankondiging lustrumsymposium Quartz op 25 no-

Wethouder Buter wil gaan

vember 2015 om 17.00 uur in Helmond.
3.4

Uitnodiging Stichting Brabantse Bronnen / Stichting De

Voor kennisgeving aangenomen.

Brabantse Boerderij voor presentatie van twee nieuwe
boeken op 12 november 2015 om 14.00 uur in Schijndel.

10/10

