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1.1

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

9 juni 2015.

concept vastgesteld.

1.2

Meicirculaire gemeentefonds 2015.

raad

R

Beslissing

Toelichting op besluit

De raad wordt voorgesteld om het budgettaire

Deze circulaire leidt tot een negatieve bijstelling

effect van de meicirculaire 2015 aanvullend te

van het financieel

betrekken en te verwerken bij de besluitvorming

meerjarenperspectief 2015-2019 zoals

van de Kadernota 2016 (raadsvergadering: 9 juli

gepresenteerd in de Kadernota 2016. Hiermee

2015) en samenstelling van de conceptbegroting

ontstaat

2016.

bij de behandeling van deze Kadernota een
gewijzigd financieel vertrekpunt m.b.t. de
gepresenteerde saldi vóór keuzemogelijkheden.
Het voorstel aan de raad is om de budgettaire
bijstellingen aanvullend te betrekken en te
verwerken bij de besluitvorming van de
Kadernota 2015 op 9 juli a.s.

1.3

Subsidieverlening Hbh1 2015.

Het college besluit om:

In 2013/2014 heeft de gemeente voor het eerst

1. met toepassing van de hardheidsclausule uit

een subsidie verleend aan het klooster voor de

de Algemene Subsidieverordening gemeente

inzet van hulp bij het huishouden. Reeds toen is

Laarbeek een maximum subsidie te verlenen van

geconstateerd dat het erg arbeidsintensief is om

€ 14.405,- aan het Missieklooster Heilig Bloed

alle zusters individueel te indiceren en over elke

voor de inzet van Hbh1 gedurende 2015.

zuster een afzonderlijk besluit te nemen: zowel

2. de volgende subsidiegrondslag vast te stellen:

voor Peel 6.1/gemeente Laarbeek als voor het

’het aantal zusters dat in de gemeenschap ver-

klooster. Daarom wordt geadviseerd om ook voor

blijft en door ouderdomsgerelateerde beperkin-

2015 een subsidie te verlenen op basis van de
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gen en overige beperkingen niet in staat is om de

volgende grondslag:’het aantal zusters dat in de

zware huishoudelijke taken uit te voeren en hun

gemeenschap verblijft en door

aandeel in de gebruikelijke zorg te leveren én

ouderdomsgerelateerde beperkingen en overige

niet onder de wettelijke kaders van de Wet Lang-

beperkingen niet in staat is om de zware

durige zorg (WLZ) valt’.

huishoudelijke taken uit te voeren en hun

de subsidie over 2015 vast te stellen nadat door

aandeel in de gebruikelijke zorg te leveren én

de subsidieontvanger op basis van de vastgestel-

niet onder de wettelijke kaders van de Wet

de subsidiegrondslag verantwoording is afgelegd.

Langdurige zorg (WLZ) valt’. Dit vertaalt zich in
een subsidiebedrag van € 14.405,-.
Omdat subsidieverlening deels met
terugwerkende kracht plaatsvindt en er
afgeweken wordt van de aanvraag- en
verantwoordingsprocedure is besloten de
subsidie te verlenen met toepassing van de
hardheidsclausuele uit de Asv gemeente
Laarbeek. Het subsidiebedrag kan gedekt worden
uit de middelen die beschikbaar zijn voor de
huishoudelijk verzorging GB 66620080/42360.

1.4

Ontwikkelingen Isidorusplein plan De

Ingestemd wordt met het verzoek van Hendriks

De belangstelling voor een goedkope koopwoning

Beekse Akkers.

Coppelmans om 12 van de 18 huurwoningen om

het plan De Beekse Akkers is groot. Om in deze

te zetten in goedkope koopwoningen onder de

vraag te kunnen voorzien is een omzetting van

voorwaarde dat pas met de bouw van deze wo-

geplande huurwoningen in goedkope

ningen gestart mag worden als de 6 huurwonin-

koopwoningen een mogelijkheid.

gen in aanbouw zijn genomen.
1.5

Aanvullende subsidieverlening 2015 bibliotheek ‘de Lage Beemden’.

1)

Ingestemd wordt met een aanvullende be-

-Bibliotheek ‘de Lage Beemden’ heeft bezwaar

drag ad € 4.358,- voor de subsidieverle-

gemaakt op de subsidieverlening 2015. Het sub-

ning 2015 voor de bibliotheek ‘de Lage

sidiebudget voor 2015 voor het bibliotheekwerk
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Beemden’ voor de continuering van het

heeft nog ruimte voor een aanvullende subsidie.

bibliotheekpunt in het Buurthuis in Maria-

Het betreft de continuering in 2015 van het bibli-

hout;

otheekpunt in het Buurthuis Mariahout, dat door

Ingestemd wordt om € 5.000,- toe te kennen

de bibliotheek geschrapt was. Er vindt momen-

aan de bibliotheek ‘de Lage Beemden’

teel overleg plaats over een nieuw perspectief

omdat de verhuizing naar ‘de Dreef’, Aar-

voor de gebruikers/geïnteresseerden in Maria-

le-Rixtel niet per 1 juli 2015 heeft plaats

hout.

gevonden, terwijl dit bedrag wel in minde-

-Doordat de nieuwe school in Aarle-Rixtel niet op

ring op de kostprijs voor 2015 was ge-

1 juli 2015 gerealiseerd kan worden, kan ook de

bracht.

huidige gebruiker in het gemeenschapshuis ‘de
Dreef’ niet verhuizen naar de school. In deze
ruimte in ‘de Dreef’ zal de bibliotheek voor AarleRixtel gehuisvest worden. De bibliotheek ‘de Lage
Beemden’ had in haar offerte 2015 al de helft
van de huurprijs in mindering gebracht. Om deze
reden wordt aan de bibliotheek ‘de Lage Beemden’ voor de bibliotheek in Aarle-Rixtel € 5.000,gecompenseerd.

1.6

Beslissing op bezwaar omgevingsvergun-

1. Het bezwaarschrift wordt in afwijking van het

ning functieaanduiding Piet van Thielplein

advies van de commissie bezwaarschriften

dat het bezwaar gegrond is, maar dat de

13a in Beek en Donk.

ongegrond verklaard;

gebreken kunnen worden hersteld in de

2. Bezwaarmaker wordt hiervan schriftelijk op
de hoogte gesteld.

De commissie bezwaarschriften is van oordeel

beslissing op bezwaar door een juiste grondslag
te kiezen en een deugdelijke belangenafweging
te laten plaatsvinden.

1.7

Herinrichting kerkplein Aarle-Rixtel.

De bijdrage voor de herinrichting van het kerk-

In 2013 heeft de gemeente het pand

plein wordt uitbetaald zodra op een correcte ma-

Schoolstraat 2 Aarle-Rixtel aangekocht (OJA).

nier invulling is gegeven aan de afspraken hier-

Onderdeel van de afspraken is een bijdrage voor
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over.

de herinrichting van het kerkplein.

Beslissing op bezwaar op het bezwaar-

1. In overeenstemming met het advies van de

Door de eigenaar van het perceel Aarleseweg 7 is

schrift van de heer H. van den Tillaart,

commissie bezwaarschriften wordt het bezwaar-

een bezwaarschrift ingediend tegen een besluit

Aarleseweg 7 te Lieshout.

schrift van de eigenaar van het perceel Aarlese-

van het college om niet handhavend op te

weg 7 te Lieshout gegrond verklaard;

treden. Dit bezwaar is in overeenstemming met

2. Hiervan worden de eigenaren van de percelen

het advies van de commissie bezwaarschriften

Aarleseweg 6 en 7 te Lieshout in kennis gesteld;

gegrond verklaard.

3. Aan de eigenaar van het perceel Aarleseweg 6
wordt een vooraankondiging ‘last onder dwangsom gezonden;
4. De eigenaar van het perceel Aarleseweg 6
wordt in de vooraankondiging de gelegenheid
gegeven om binnen een termijn van één maand
na datum van verzending van de vooraankondiging een tijdelijke omgevingsvergunning aan te
vragen.
5. Bij het achterwege blijven van de aanvraag
‘tijdelijke omgevingsvergunning’ en/of het niet
kunnen verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning wordt de gedoogbeschikking ingetrokken en het handhavingstraject doorgezet.
2.2

“Werkplan 21 voor de Jeugd 2015” sa-

1. Het college besluit het ‘werkplan 21 voor de

Op 1 januari is de Jeugdwet in gegaan.

menwerking op jeugdzorg in Zuidoost Bra-

jeugd’ vast te stellen, hetgeen inhoudt:

Gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor

bant.

A. Instemmen met de volgende inhoudelijke re-

alle vormen van jeugdhulp. Beleidsuitgangspunt

gionale opgaven:

bij de regionale samenwerking is en blijft ‘lokaal

• Regionaal inkopen van jeugdzorg;

waar mogelijk, regionaal waar noodzakelijk’. De
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• Komen tot een integrale crisisdienst;

Peelregio wil regionaal samenwerken op de

• Regionale samenwerking op veiligheid voor

volgende thema's:

jeugdigen: regiovisie aanpak geweld in huiselijke

•

kring en kindermishandeling, Veilig Thuis en de

(waaronder inkoop Jeugdbescherming en

Raad voor de Kinderbescherming, inclusief het

Jeugdreclassering). Dit is reeds geregeld via de

vaststellen van het samenwerkingsprotocol Raad

DVO tussen gemeente Eindhoven en de 20

van de Kinderbescherming (Bijlage 4 bij het

regiogemeenten in Zuidoost Brabant.

werkplan).

•

B. Instemmen met de regionale samenwerkings-

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en

structuur 2015 zoals beschreven in hoofdstuk 5

Steunpunt Huiselijk Geweld).

van het werkplan.

•

C. Een budget beschikbaar te stellen van €

Om ervoor te zorgen dat reeds ingezette

15.168,- in 2015 ten behoeve van de uitvoering

regionale projecten en het regionaal ambtelijk en

van het werkplan.

bestuurlijk overleg goed ingebed zijn in een

2. Het college neemt kennis van de ‘regiovisie

regionale structuur waarin verantwoordelijkheden

Aanpak geweld in huiselijke kring en kindermis-

en regionale taken zijn vastgelegd en worden

handeling’.

aangestuurd, is het van belang in te stemmen

Inkoop zeer specialistische jeugdhulp

Ontwikkeling van Veilig Thuis (samenvoeging

Ontwikkeling integrale crisisdienst.

met het ‘werkplan 21 voor de jeugd’ en voor de
uitvoering hiervan een bedrag beschikbaar te
stellen van € 15.168,- in 2015. Voorgesteld
wordt om dit bedrag te dekken uit de middelen
die beschikbaar zijn onder Eerstelijnsloket Jeugduitvoeringskosten lokaal. GB 66713090/42.112.
Dit is de enige post binnen jeugd die niet volledig
uitgenut is.
2.4

Aanleg hondenuitlaatstrook Kuiperstraat
Lieshout.

1. Er wordt ingestemd met het voorgenomen
besluit tot aanleggen van één hondenuitlaat-

De kosten voor het aanleggen en onderhouden
van de nieuwe hondenuitlaatstrook wordt gedekt
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strook ter hoogte van de Kuiperstraat te

uit het reguliere onderhoudsbudget.

Lieshout.

Alvorens een definitief besluit te nemen tot

2. Er wordt ingestemd om de kosten van de

aanwijzing van het concept besluit conform de

aanleg en onderhoud ten laste te brengen

uniforme voorbereidingsprocedure ex. afd. 3.4

van het budget Onderhoud Groen.

Awb zes weken ter inzage leggen en dit kenbaar
maken middels publicatie in de Laarbeeker en op
de website.

2.5

Financiële verantwoording zwerfafvalver-

Het verantwoordingsverslag zwerfafval 2014 is

De gemeente Laarbeek heeft een

goeding 2014.

vastgesteld en Nedvang wordt hiervan in kennis

deelnemersovereenkomst met Nedvang en heeft

gesteld.

voor het jaar 2014 een zwerfafvalvergoeding
aangevraagd en ontvangen. Deze vergoeding
dient jaarlijks te worden verantwoord.

2.6

Verzoek van mevrouw B. Penterman-

Besloten wordt de gevraagde principe-

Het verzoek van mevrouw Penterman-Toenders

Toenders, Geffenstraat 23, Arnhem, na-

medewerking te weigeren op basis van het gege-

om medewerking te verlenen aan de opvulling

mens de erven Toenders, om medewerking

ven dat:

met een extra woning op het adres

aan 'de opvulling' van het perceel Hel-



mondseweg 21, Aarle-Rixtel.



de opvulling in strijd is met de uitgangs-

Helmondseweg 21, Aarle-Rixtel, betreft een

punten van de Nota open plekken beleid

herhaling van verzoeken die eveneens in 2007 en

en specifiek het gegeven dat de opvulling

2009 zijn ingediend. Deze verzoeken zijn destijds

een ongewenste verdichting en doorbre-

afgewezen wegens strijd met de uitgangspunten

king betekent van de stedenbouwkundige

van de Nota open plekkenbeleid gemeente

ritmiek van de Helmondseweg;

Laarbeek uit 2007. Aangezien dit beleid sindsdien

van het verlenen van medewerking aan
dit verzoek in strijd met de Nota open

niet is gewijzigd bestaat er geen aanleiding om
dit verzoek wel te honoreren.

plekken beleid een ongewenste precedentwerking uitgaat;


voorkomen moet worden dat op deze
wijze een ontwikkeling in gang gezet
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wordt die uiteindelijk ten koste gaat van
het algemeen belang, i.c. de exploitatie
van de gemeentelijke uitbreidingsplannen.
3.1

6 Toegangskaarten voor Zeskamp KPJ op 20

Wethouders Briels en Van Zeeland gaan er naar toe.

en 21 juni 2015.
3.2

Uitnodiging van Harmonie Oefening en Uit-

Wethouder Briels gaat 27 juni.

spanning voor concert Lord of the Rings op

Burgemeester Ronnes gaat op 10 juli.

zaterdag 27 juni 2015 in Het Anker en kennisgeving van seizoensafsluitingsconcert op
vrijdag 10 juli 2015 in de Muziektuin.
3.3

Nationale Groendag op woensdag 23 sep-

Wethouders Meulensteen en Van Zeeland gaan hier

tember 2015 in bergen op Zoom en prijsuit-

naar toe.

reiking van de Entente Florale 2015.
3.4

Uitgave VNG De Gemeente 2020 - Vereni-

Voor kennisgeving aangenomen.

gingsstrategie en collectieve agenda.
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