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Aanwezige collegeleden: Wethouders Briels(voorzitter), Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nr.

B&W

1.1

Onderwerp

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 13

De besluitenlijst wordt vastgesteld met twee kleine

oktober 2015.

aanpassingen. De raad wordt over het overleg met

Toelichting op besluit

de St Nicolaascomités mondeling geïnformeerd. De
raadsinformatiebrief over de 2-daagse in het sociaal
domein wordt vandaag pas verzonden vanwege
aanpassingen.
1.2

4768

Vooronderzoek verplaatsing woning Boerdonk-

Aan het bedrijf P. van ’t Wout wordt de opdracht

In verband met de ontwikkeling van

seweg 11 Beek en Donk.

verstrekt om de technische haalbaarheid te on-

het bedrijventerrein Bemmer IV is het

derzoeken van de verplaatsing van het woonhuis

object Boerdonkseweg 11 Beek en

Boerdonkseweg 11 Beek en Donk, dit voor een

Donk aangekocht. Deze woning staat

bedrag van € 7.950,- exclusief BTW.

op de nominatie op in 2016 gesloopt
te worden.

1.4

4765

Ontwikkeling klokkengieterij Aarle-Rixtel.

1. Het college verleent in principe medewerking

De voormalige klokkengieterij Petit &

aan toepassing van artikel 4 lid 9 Bor Bijlage II

Fritsen in Aarle-Rixtel blijkt aantrek-

ten behoeve van functie-wijziging;

kelijk als broedplaats voor startende,

2. verwerkt deze functie-wijziging - na onherroe-

creatieve en ambachtelijke onderne-

pelijke besluitvorming - in de eerstvolgende

mingen. Dit industrieel erfgoed heeft

veegherziening van Komplan Aarle-Rixtel;

de potentie om uit te groeien tot een

3. en verleent in principe medewerking aan een

culturele hotspot met (sub)regionale

bestemmingsplanherziening ten behoeve van de

uitstraling. Het geldende bestem-

toevoeging van een woning in het kader van het

mingsplan - dat uitsluitend industriële

gemeentelijk ‘Open plekkenbeleid’, onder de

bedrijvigheid toelaat - verzet zich

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

voorwaarde dat wordt gekozen voor historise-

evenwel tegen deze ontwikkeling. Het

rende architectuur.

college verleent principemedewerking
aan de noodzakelijke planologische
functie-wijziging.

1.5

1.6

4728

4760

Meerjarenplanning onderhoud gemeentelijke

Ingestemd wordt met bijgaand raadsvoorstel ter

Uit het meerjarenonderhoudsplan

gebouwen Laarbeek 2015-2024.

vaststelling van het meerjarenonderhoudsplan

gemeentelijke gebouwen 2015-2024

gemeentelijke gebouwen 2015-2024, de gehan-

blijkt dat de benodigde uitgaven

teerde uitgangspunten en de daarbij behorende

binnen de beschikbare middelen in de

storting in de voorziening onderhoud gebouwen.

voorziening passen.

Aangepaste Verordening Voorzieningen Huis-

Besloten wordt om bijgaand ‘concept raadsvoor-

Per 1 januari 2015 is de Wet op het

vesting Onderwijs gemeente Laarbeek.

stel- en besluit tot vaststelling van de Verorde-

primair onderwijs herzien en zijn de

ning Voorzieningen Huisvesting Onderwijs ge-

taak en budget voor aanpassingen in

meente Laarbeek 2015’ en de ‘concept-

de huisvesting overgeheveld van

verordening’ voor te leggen aan het ‘Op Over-

gemeente naar schoolbesturen. De

eenstemming Gericht Overleg’(OOGO) met de

wetswijziging betekent voor de

schoolbesturen. Na overleg met het OOGO zal

gemeente dat de zorgplicht voor

het college kennis nemen van de bevindingen uit

onderhoud en aanpassing van

het OOGO en de stukken doorleggen naar de

schoolgebouwen vervalt. Vanaf 1

raad ter vaststelling.

januari 2015 ontvangen de
schoolbesturen de hiervoor benodigde
vergoeding rechtstreeks van de
minister. De gemeente blijft nog wel
verantwoordelijk voor het voorzien in
voldoende huisvesting voor onderwijs.
Voor deze gewijzigde rechten en
plichten dient ook nog de
Verordening voorzieningen
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Beslissing

Toelichting op besluit

huisvesting onderwijs gemeente
Laarbeek te worden aangepast. Een
verordening waarin de procedure
wordt vastgelegd waarmee
schoolbesturen een verzoek tot een
voorziening in de huisvesting
(uitbreiding, nieuwbouw
,medegebruik, 1e inrichting meubilair
en herstel schade) kunnen
aanvragen.
1.7

4771

Plan van aanpak verlagen uitgaven BUIG.

1. Bijgevoegd Plan van Aanpak verlagen uitga-

Gemeenten kunnen in 2015 te maken

ven BUIG is vastgesteld.

krijgen met een tekort op het

2. De raad wordt geïnformeerd , gehoord de

Inkomens-/BUIG-deel

commissie Sociaal Domein, middels bijgevoegd

van de Participatiewet (het deel

Plan van Aanpak over de maatregelen die zijn of

waaruit de uitkeringen betaald

worden genomen om tot een eventueel tekortre-

worden). Het Rijk kent een

ductie te komen.

vangnetregeling, waarvan gemeenten

3. De raad wordt zijn opvattingen gevraagd over

gebruik kunnen maken als het tekort

de onder punt 2 in het Plan van Aanpak ge-

boven een be-paalde grens komt. In

noemde maatregelen.

de voorwaarden van de regeling staat
dat de gemeenteraad een mening
moet geven over de maatregelen die
het college neemt of heeft genomen
om tot tekortreductie te komen en
dat deze mening op schrift moet
staan. In de toelichting bij de regeling
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Toelichting op besluit

staat vermeld dat het voor het in
behandeling nemen van een verzoek
met betrekking tot 2015 voldoende is
dat de gemeente aantoont dat in
2015 een proces is ingezet gericht op
tekortreductie.
1.8

4776

Rapportage treasuryactiviteiten 3e kwartaal

De rapportage treasuryactiviteiten is voor ken-

Door middel van een beknopte

2015.

nisgeving aangenomen.

rapportage wordt per kwartaal de
voortgang van de
treasuryactiviteiten in beeld gebracht.

1.9

4770

Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet

Ingestemd wordt om een krediet beschikbaar te

Dekking van deze kosten vindt plaats

van € 300.000,- exclusief BTW voor de aanleg

stellen van € 300.000,- exclusief BTW voor de

binnen de planexploitatie van Bem-

van de zichtzone fase 2 en bijkomende werk-

aanleg van de zichtzone fase 2 en bijkomende

mer IV.

zaamheden in plan Bemmer IV.

werkzaamheden in plan Bemmer IV.

Het krediet verwerken in de eerstvolgende tussenrapportage.

2.1

4762

Aanstelling gemeentelijke deurwaarders.

Aanstelling gemeentelijke deurwaarders in dienst

Een aantal deurwaarders van Flande-

bij Flanderijn Invordering BV.

rijn Invordering BV dient te worden
aangesteld als onbezoldigd ambtenaar
van de gemeente Laarbeek en dient
mandaat verleend te worden op grond
van artikel 231 lid 2 letter c van de
gemeentewet, ieder voor zover het
hun bevoegdheid betreft de invordering van de gemeentelijke belastingen
waarvan de belastingplichtigen buiten

4/6

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

de gemeente woonachtig zijn, uit te
voeren.
2.2

4724

Dwangsom partytent Peeleindseweg 3 Beek en

Besloten wordt een last onder dwangsom op te

Op het perceel Peeleindseweg 5 Beek

Donk.

leggen voor het geplaatst hebben van een

en Donk is een partytent geplaatst

bouwwerk zonder vergunning op het perceel

zonder vergunning. Deze wordt

Peeleindseweg 5 in Beek en Donk.

gebruikt als opslagloods. Het
bouwwerk is illegaal, waardoor
gehandhaafd zal worden. Er wordt
een last onder dwangsom opgelegd.

3.1

Verzoek St.Leonardusgilde voor het brengen van een

Wethouders Van Zeeland en Meulensteen gaan.

vendelgroet aan het wereldlijk gezag op vrijdag 6 november 2015 om 11.00 uur bij het gemeentehuis.
3.2

Uitnodiging voor vijfde “VNG Bestuurdersdag” met aan-

Wethouder Van Zeeland gaat.

sluitend een Buitengewone Algemene Leden vergadering
op 30 november 2015 in de Jaarbeurs in Utrecht.
3.3

Uitnodiging van Hendriks Coppelmans voor de officiële

Wethouder Meulensteen gaat.

start van het bouwproject 10 en 12 woningen Isidorushoeve op donderdag 19 november 2015 om 16.00 uur
op de bouwplaats in De Beekse Akkers.
3.4

Uitnodiging van de provincie Noord-Brabant voor de

Voor kennisgeving aangenomen.

Dutch Design Week op woensdag 21 oktober 2015 om
12.30 uur in Eindhoven.
3.5

Uitnodiging van Q-support voor bijeenkomst over onder-

Voor kennisgeving aangenomen.

zoeken naar Q-koorts op 12 november 2015 om 16.30
uur in het provinciehuis.
3.6

Uitnodiging van WiSH Outdoor voor sponsorborrel op 20

Wethouder Briels gaat, wethouders Meulensteen en
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november 2015 om 16.00 uur in Herberg ‘t Huukske.

Buter gaan eventueel.

Toelichting op besluit
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