OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 1 juni 2015
Nr.

Onderwerp

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

26 mei 2015.

concept vastgesteld.

Verkoop Bemmerstraat 8 Beek en Donk.

Het pand Bemmerstraat 8 Beek en Donk, kadas-

In verband met de ontwikkeling van het bedrij-

traal bekend gemeente Beek en Donk sectie F

venterrein Bemmer IV is in 2008 de boerderij

nummer 1890 ged., ter grootte van ca. 8.100

Bemmerstraat 8 met erf en landerijen aange-

m², wordt verkocht voor een bedrag van

kocht. De boerderij met huiskavel ligt niet in dit

€ 250.000,- k.k. met de ontbindende voorwaarde

plan en kan verkocht worden.

1.2

Toelichting op besluit

dat boerderijsplitsing en de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten mogelijk wordt.
1.3

Tegenprestatie naar vermogen.

Besloten is de raad voor te stellen om, gehoord

Vanaf 1 januari 2012 hebben gemeenten

het advies van de commissie Sociaal Domein, in

krachtens de Wet Werk en Bijstand (WWB) de

te stemmen met:
1. Vaststelling van de Verordening tegenprestatie
participatiewet, IOAW en IOAZ Laarbeek 2015;
2. Vaststelling van het beleidsplan Tegenprestatie
naar vermogen;
3. De verordening en het beleidsplan op de gebruikelijke wijze bekend te maken.

be-voegdheid een tegenprestatie naar vermogen
te verlangen van iemand die een beroep doet op
een bijstandsuitkering (WWB) of een uitkering op
grond van de IOAW of IOAZ. Hiermee wordt
bedoeld dat van iemand die een
bijstandsuitkering ontvangt, wordt verlangd dat
deze hiervoor iets terug doet voor de
maatschappij; een soort burgerplicht dus. Er zijn
enkele voorwaarden gedefinieerd aan de invulling
van het begrip “tegenprestatie naar vermogen”,
maar de nadere uitwerking is aan het college
zelf. Zo kan het college de aard, de duur en de
omvang van de maatschappelijk nuttige
werkzaamheden bepalen.
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Opmerking

Momenteel is er vanuit het rijk wetgeving
vastgesteld voor een aantal wijzigingen in de
Participatiewet (PW), op grond waarvan de
tegenprestatie in 2015 een wettelijke verplichting
is geworden.
1.4

Raadsinformatiebrief over de Begroting

Besloten wordt om de bijgevoegde

In afwachting van de analyse van Berenschot de

2016 en het Ondernemingsplan 2016-2017

Raadsinformatiebrief vast te stellen en te

commissie sociaal domein en de gemeenteraad

van het Werkbedrijf Atlant De Peel i.o..

verzenden aan de commissie- en raadsleden.

op de hoogte stellen van de huidige stand van
zaken over de vaststelling van de Begroting 2016
en het Ondernemingsplan 2016-2017 van
Werkbedrijf Atlant De Peel i.o.
Daarbij gaat ook aandacht uit naar de verdeling
van het bedrijfsresultaat op basis van de
Jaarrekening van de Atlant Groep in 2014. Aan
Laarbeek wordt € 177.028,- uitgekeerd (verwerkt
in de 1e tussenrapportage 2015).

1.8

Concept Subsidieprogramma

Besloten wordt in te stemmen met het concept

Het huidige subsidieprogramma maatschappelijke

maatschappelijke ontwikkeling 2016-2019.

subsidieprogramma maatschappelijke ontwikke-

ontwikkeling loopt eind 2015 af. Voor de

ling 2016-2019 en dit ter bespreking voor te leg-

komende periode 2016-2019 is nu een nieuw

gen aan de commissie Sociaal Domein.

concept subsidieprogramma opgesteld. Nadat de
commissie Sociaal Domein op 16 juni haar
zienswijze hierop heeft kunnen kenbaar maken
zal het concept gedurende een periode van 6
weken ter inzage worden gelegd waarbij
belanghebbenden in de gelegenheid worden
gesteld hun zienswijze in te dienen.
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3.2

Uitnodiging van BZW voor bedrijfsbezoek en

V.k.a.

Opmerking

presentaties NXP, High Tech Campus 1 in
Eindhoven op 18 juni 2015 om 14.30 uur.

3.3

Vooraankondiging bezoek nieuw college
van Gedeputeerde Staten aan Regionaal
Platform op woensdag 24 juni 2015 van
12.00 tot 16.30 uur in Eindhoven.

Voltallig college aanwezig.

3.4

Jaarverslag 2014 Atlantgroep.

V.k.a.

3.7

Informatie over de fusie-ontwikkelingen
van de toekomstige gemeente Meierijstad.

V.k.a.
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