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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 17 maart 2015
Nr.

Onderwerp

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

10 maart 2015.

concept vastgesteld.

Uitwerkingsbesluit Bemmer IV - Oost +

1. Besluit tot partiële uitwerking van bestem-

Om aan de oostzijde van bedrijventerrein Bem-

vaststelling exploitatieplan Bemmer IV.

mingsplan Bemmer IV conform uitwerkingsplan

mer IV direct uitgeefbare bedrijfskavels te kun-

Bemmer IV – Oost met inachtneming van de

nen aanbieden, wordt voorgesteld om het globale

aanpassingen zoals omschreven in het ontwerp-

bestemmingsplan uit te werken conform uitwer-

uitwerkingsbesluit;

kingsplan Bemmer IV – Oost. Dit uitwerkingsplan

2. Instemmen met exploitatieplan Bemmer IV en

heeft zes weken ter inzage gelegen. Er is één

dit ter vaststelling aanbieden aan de commissie

zienswijze ontvangen van N.V. Nederlandse Gas-

Ruimtelijk Domein en de raad.

unie. Voorgesteld wordt om deze zienswijze te

1.2

Toelichting op besluit

honoreren. In verband met het uitwerkingsplan is
ook het exploitatieplan aangepast.
1.3

1.5

Vaststelling bestemmingsplan Nieuwenhof

De gemeenteraad wordt door tussenkomst van

Het bestemmingsplan met exploitatieopzet heeft

2014.

de commissie Ruimtelijk Domein voorgesteld om

zes weken ter inzage gelegen. Binnen die periode

het bestemmingsplan vast te stellen conform bij-

zijn zienswijzen ingediend. De vervolgstap is dat

gevoegd concept-raadsvoorstel/-besluit.

de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt.

Vandalismeschade speelplaats PO-cluster

Besloten wordt:

Op de speelplaats van het PO-cluster Beek (OBS

Beek.

a. in te stemmen met het plaatsen van een

het Klokhuis, BS de Muldershof, Fides en Spring

hekwerk voor speelplaats van het PO-cluster

kinderopvang) is regelmatig sprake van

Beek.

vandalisme. Enkele speeltoestellen dienen nu te

b. de partijen te informeren dat we als gemeente

worden vervangen. Ondanks eerdere

géén partij zijn bij de beheerovereenkomst en

besluitvorming blijven de besturen van mening

zodoende niet tot ondertekening zullen overgaan.

dat ook de gemeente hier een
verantwoordelijkheid in heeft. Voorstel is een
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hekwerk aan te brengen waarmee mogelijk
schade als gevolg van vandalisme wordt
teruggedrongen.
1.6

BMX terrein Aarle-Rixtel.

Er is ingestemd met de betaling van (maximaal)

Om het crossterrein aan de Buizerdstraat in Aar-

€ 600,-, voor het vervoer van leemzand vanuit

le-Rixtel in goede staat te brengen voor de fat-

de Beekse Akkers naar het crossterrein aan de

jam op 28 maart aanstaande is er behoefte aan

Buizerdstraat in Aarle-Rixtel.

twee vrachtwagens leemzand. In deze vraag kan
voorzien worden vanuit het depot op de Beekse
Akkers. Voor vervoer wordt gezorgd door de
aannemer die aan het werk is op het Merensteinplein. De kosten van het vervoer worden geschat
op € 600,- en worden ten laste gebracht van het
budget 6.580.5090 Kijken en Praten kostenpost
42.583 oplossen knelpunten in de wijk.

1.7

Subsidieverzoek Carnabeats.

Besloten wordt om het subsidieverzoek ten be-

Het verzoek is afgewezen overeenkomstig het eer-

hoeve van de Carnabeats af te wijzen.

dere standpunt van het college, dat eerder ook al
aan de organisatie is meegedeeld.

1.10

Afvalproef Voorbeemd in Beek en Donk.

Besloten is:

De gemeente Laarbeek heeft duurzaamheid hoog

1. Kennis te nemen van de voortgang van de af-

in het vaandel staan. Vandaar dat vanaf 7 april

valproef in de Voorbeemd in Beek en Donk.

2015 een afvalproef in de Voorbeemd in Beek en

2. Het tarief voor de nieuwe restafvalzak vast te

Donk van start gaat. Met deze proef willen we

stellen op € 1,- per zak.

het de inwoners makkelijker maken om
herbruikbaar afval aan te bieden. Bovendien
streven we hiermee naar een reductie van de
hoeveelheid restafval.

1.11

Beleidsplan Fietsverkeer 2015.

Het “Beleidsplan Fietsverkeer 2015” wordt na ad-

In 2009 is een Beleidsplan Fietsverkeer

vies van de commissie Ruimtelijk Domein ter

opgesteld. De afgelopen jaren zijn er diverse
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vaststelling voor gelegd aan de raad.
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ontwikkelingen geweest, waardoor er nu
behoefte is aan een nieuw beleidsplan voor het
fietsverkeer. In het plan wordt ingegaan op
uitgevoerde projecten en wensen voor het
fietsverkeer in Laarbeek.

1.12

Besluiten op aanvraag VVV Agentschap

Het college van B&W besluit niet in te stemmen

De eigenaar van Eethuis 'De Donck' wil een VVV

van Eethuis ‘De Donck’.

met het oprichten van een VVV Agentschap links

Agentschap beginnen en heeft hiervoor bij de

langs het terras en links ter plaatse van het be-

gemeente toestemming gevraagd om in strijd

staande terras van Eethuis ‘De Donck’ door een

met het bestemmingsplan links langs het terras

dichte overkapping toe te voegen en een deel

en links ter plaatse van het bestaande terras van

van het terras aan die zijde dicht te maken.

Eethuis ‘De Donck’ een dichte overkapping toe te
voegen en een deel van het terras aan die zijde
dicht te maken. De gemeente juicht de oprichting
van een VVV Agentschap toe, maar kan niet
instemmen met de gekozen locatie. Dit, omdat
hierdoor rooilijnen doorsneden worden en het
niet georiënteerd is op het Piet van Thielplein en
de dynamiek ervan.

1.13

Visievorming over uitgangspunten minima-

Besloten wordt om de commissie sociaal domein

Tot 1 januari 2015 was voor minimabeleid

beleid gemeente Laarbeek met ingang van

te informeren over de visie op minimabeleid en

jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 106.400,-

2015.

de te maken keuzes.

. Met ingang van 2015 komt daar het structurele
bedrag van de Klijnsma -middelen bij (ad €
44.000,- per jaar). Dit bedrag verhogen met een
bedrag ad € 6.550,- (het totaalbedrag van de
voormalige tegemoetkomingsregeling chronisch
zieken en gehandicapten).
Totaalbedrag voor aanvullend minimabeleid is
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dan € 50.550,-.
Dit advies heeft tot doel om enerzijds het
onderwerp van harmonisering van regelingen
binnen Peel 6.1 onder de aandacht van de
Commissie Sociaal Domein te brengen.
De gemeente heeft in de mate van uniformering
een keuze uit 3 modellen, die in dit advies aan de
orde komen.
Vervolgens speelt de vraag, welke doelgroep
gebruik kan maken van het toekomstige
minimabeleid.
In dit advies zal aandacht uitgaan naar de
keuzemogelijkheden die de gemeente heeft om
de draagkracht in eigen middelen te bepalen bij
aanvragen om bijzondere bijstand.
Tenslotte bevat dit advies een voorzet voor
verschillende instrumenten in het kader van
minimabeleid.
Hierbij komen zowel regionale initiatieven onder
Peel 6.1 als lokale mogelijkheden aan de orde.
2.1

Planschadeverzoek Otterweg 20 Beek en

Overeenkomstig het advies van de SAOZ wordt

De lasten van de vergoeding en de wettelijke

Donk.

aan de eigenaar van het perceel Otterweg 20 te

rente komen voor rekening van de derde

Beek en Donk een vergoeding voor planschade

belanghebbende 'Wocom (voorheen

(bestemmingsplan “De Regt”) toegekend van

Woningstichting Laarbeek) en De Zorgboog'. De

€1750,-. Dit bedrag wordt vermeerderd met de

kosten van de SAOZ worden geboekt op de post

wettelijke rente vanaf 22 juli 2014 tot de dag

‘Algemeen ruimtelijke ordening (planschade)’. De
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verzoeker en de derde belanghebbende kunnen
gedurende zes weken een bezwaarschrift
indienen.

2.2

Kredietaanvraag verwijderen boldrempels

Ingestemd wordt met het beschikbaar stellen van

De kosten voor het verwijderen van de boldrem-

en aanleg enkele punaises in de Voor-

een krediet van € 8.000,- exclusief BTW voor het

pels en de aanleg van enkele punaises zijn ge-

beemd.

verwijderen van boldrempels en de aanleg van

raamd op € 8.000,- exclusief BTW en kunnen ten

enkele punaises in de wijk Voorbeemd in Beek en

laste worden gebracht van de reserve bovenwijk-

Donk.

se voorzieningen. Een en ander te verwerken in
de eerstvolgende tussenrapportage.

2.4

Gedoogbeschikking perceel Sonseweg 5/7

1.

te Lieshout.

2.

Ten aanzien van de gedoogbeschikking van 8

Op 8 maart 2012 is een gedoogbeschikking

maart 2012 ten name van mevrouw J. Kool-

verleend aan de eigenaar van het perceel

stra voor het perceel Sonseweg 5 te Lieshout

Sonseweg 5 te Lieshout. Deze eindigt door

wordt geen handhavingstraject opgestart;

verloop van de gegunde termijn van 10 jaar of

De gedoogbeschikking wordt in stand gelaten

door de in de beschikking opgenomen

tot de verleende termijn is verstreken of an-

voorschriften.

derszins door de in de beschikking opgenomen voorschriften komt te vervallen.
2.5

Machtiging adviseur SAOZ voor bestuurs-

Aan de adviseur van de SAOZ wordt voor de zaak

De eigenaar van Bemmerstraat 10 heeft een

rechter.

Rooijackers een machtiging toegekend voor de

planschadeverzoek ingediend voor de gevolgen

bestuursrechter en indien nodig de Raad van Sta-

van het bestemmingsplan "Biowoningen". De

te.

derde belanghebbende in deze zaak is het niet
eens met de taxatie van de situatie voor en na de
bestemmingsplanwijziging en is in beroep gegaan
bij de rechtbank. Omdat het een gecompliceerde
taxatie betreft is het nodig om de adviseur van
de SAOZ te machtigen als woordvoerder en ver-
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weerder in deze beroepszaak.
2.6

Bijdrage voor beplanting scouting.

Aan scouting St Willibrordus van Beek en Donk

Bij de opwaardering van het evenemententerrein

wordt een bedrag overgemaakt van €500,- ten

is het groen rondom het terrein van de scouting

behoeve van een groene afscheiding bij het eve-

voor een deel verdwenen. Ter compensatie willen

nemententerrein.

zij zelf klimplanten aanbrengen op de erfafscheiding. Voor de aankoop van planten is €500,- nodig. Dit kan nog gedekt worden uit het restantkrediet "opwaarderen evenemententerrein".

2.7

Het voornemen tot het instellen van een

Ingestemd wordt met het voornemen tot het in-

Het voorstel is het instellen van een

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

stellen van een gehandicaptenparkeerplaats op

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de

in de Beverstraat in Beek en Donk.

kenteken in de Beverstraat in Beek en Donk.

Beverstraat in Beek en Donk. Na besluitvorming
door het college wordt het voornemen
gepubliceerd in de Laarbeeker en op de website.
Belanghebbenden kunnen dan gedurende 6
weken hun zienswijze kenbaar maken.

3.1

Uitnodiging Avondschool Gemert voor certifi-

Bericht van verhindering.

caatuitreiking op 27 maart 2015 om 19.30
uur in het Ridderhof in Gemert.
3.2

Uitnodiging Wocom voor afscheidsbijeen-

Wethouder van Zeeland en Meulensteen bezoeken

komst Toine Brosens op 31 maart 2015 om

bijeenkomst.

16.00 uur in de Waterpoort in Beek en Donk.
3.3

Uitnodiging OLV Gilde voor het Laarbeekko-

Wethouder van Zeeland en Meulensteen gaan in op

ningschieten op 26 april 2015 vanaf 12.00

de uitnodiging.

uur in Aarle-Rixtel.
3.4

Uitnodiging van BZW voor bezoek aan Venco

V.k.a.
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Campus in Eersel op 24 maart 2015 om
14.00 uur.
3.5

Uitnodiging van ORO e.a. voor Dineer en Leer

Bericht van verhindering.

op 14 april 2015 om 16.30 uur in Deurne.
3.6

Uitnodiging van de provincie voor de verkie-

V.k.a.

zingsuitslag op 18 maart 2015 vanaf 21.00
uur in het provinciehuis.
3.7

Uitnodiging van TUe voor Dies Natalis op 30

V.k.a.

april 2015 om 15.00 uur in Catharinakerk in
Eindhoven.
3.8

Uitnodiging van BNG voor AVA op 23 april

V.k.a.

2015 om 10.00 uur in Den Haag.
3.9

Uitnodiging voor Expeditie Brabant op 16

V.k.a.

april 2015 vanaf 12.00 uur in Natuurmuseum
Brabant in Tilburg
3.11

Uitnodiging vierde “VNG Bestuurdersdag”

V.k.a.

op maandag 30 maart 2015 in NBC De
Blokhoeve in Nieuwegein.
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