OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 22 september 2015
Aanwezige collegeleden: Burgemeester Ronnes, wethouders Buter, Briels, Meulensteen en Van Zeeland

Nr.

B&W

1.1
1.2

4628

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 15

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met

september 2015.

het concept vastgesteld.

B&W beslissing op bezwaar weigering omge-

1. Het bezwaarschrift wordt conform het advies

Door het ontbreken van de aandui-

vingsvergunning Havenweg Lieshout.

van de commissie bezwaarschriften gegrond

ding 'ecologische verbindingszone'

verklaard;

op de digitale bestemmingsplankaart

2. De aangevraagde vergunning wordt alsnog

vervalt de belangrijkste weigerings-

verleend;

grond. Verder kan onvoldoende wor-

3. Bezwaarmaker wordt hiervan schriftelijk op

den gemotiveerd dat er strijd is met

de hoogte gesteld.

de bestemming 'groen'. Omdat er
verder geen weigeringsgronden zijn,
moet alsnog de omgevingsvergunning voor het bestraten van de toegangsweg aan de Havenweg in Lieshout worden verleend.

1.3

4703

Eindrapport Afvalproef Voorbeemd.

1. Het concept-Eindrapport Afvalproef Voor-

De kosten van inzameling van afval-

beemd voor kennisgeving aan te nemen.

stoffen worden ten laste gebracht

2. Inzamelwijze van proef Voorbeemd verlen-

van het betreffende begrotingspos-

gen tot 1 januari 2016 of zoveel langer als no-

ten. Ook de opbrengsten worden

dig voor invoering voor heel Laarbeek

daarop geboekt. De resultaten van

3. Komen met een voorstel dat leidt tot een

de afvalproef en de gevolgen voor de

andere inzamelmethode voor de hele gemeen-

wijze van inzameling in de Voor-

te.

beemd worden in een aparte brief

4.Zorgvuldig communicatietraject opzetten.

gecommuniceerd met de inwoners

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

5. Beloning (3000 euro) samen met evaluatie

van de Voorbeemd. De wijzigingen

aanbieden aan klankbordgroep.

voor alle inwoners worden via de gebruikelijke kanalen naar buiten gebracht. Eventuele wijzigingen per 1
januari 2016 worden in de afvalkalender voor 2016 opgenomen.

1.4

4696

Opzet Gezondheidsrace nieuwe stijl.

Het college heeft kennisgenomen van de opzet

De kosten voor de Gezondheidsrace

van de Gezondheidsrace nieuwe stijl

kunnen ten laste worden gebracht
van het projectbudget Gezonde
basis/lokaal gezondheidsbeleid GB
6.714.9090/42.713. De
communicatie rondom het project
wordt gezamenlijk opgepakt met de
werkgroep Gezondheidsrace nieuwe
stijl.

1.5

4722

Huren grote zoutstrooiers tbv gladheidsbe-

Er wordt ingestemd met het huren van 2 grote

De totale kosten in verband met het

strijding tijdens komende winter.

zoutstrooiers voor de komende winter.

huren van 2 grote zoutstrooiers (€
11.500,-) worden ten laste gebracht
van de post incidentele onvoorziene
lasten, waarvan het saldo na de
eerste tussenrapportage 2015 circa
€ 92.000,- bedraagt.

1.7

4708

Aanvullende voorstellen vorming Werkbedrijf

Ingestemd is om het raadsvoorstel inzake de vor-

Voor de zomervakantie hebben de

Atlant De Peel.

ming van het Werkbedrijf Atlant De Peel waarin de

colleges van burgemeester en

aanvullende voorstellen zijn verwerkt en de bijla-

wethouders ingestemd met de

gen ter advisering voor te leggen aan de commis-

adviesnota Werkbedrijf Atlant De

sie Sociaal Domein en ter besluitvorming aan de

Peel gedateerd 30 juni 2015.
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Beslissing

Toelichting op besluit

gemeenteraad volgens de data die vastgelegd zijn

Over een aantal onderwerpen

in het planningsoverzicht.

hebben verschillende colleges
kanttekeningen/opmerkingen
gemaakt. In de bijlage zijn de
reacties van de colleges in één
overzicht opgenomen. De reacties
van de colleges zijn besproken in de
Stuurgroep Implementatie op 2
september 2015. In de vergadering
van de Stuurgroep Implementatie
zijn ten aanzien van een paar
onderwerpen aanvullende voorstellen
vastgesteld. Deze voorstellen
worden middels dit voorstel opnieuw
voorgelegd aan de colleges in de
Peelregio.

1.9

4697

Beleidsregels kostendelersnorm 2015.

Ingestemd is met:
1. Het vaststellen van de Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet Laarbeek
2015 conform bijgevoegd concept, in het
bijzonder met de volgende uitgangspunten
hierin:
a. t.a.v. het begrip commerciële huurprijs
aansluiten bij de definitie en berekening, die de Belastingdienst hanteert bij
de berekening van de huurtoeslag;
b. het bedrag van de commerciële huurprijs verhogen met 75% voor voeding;
c. voor de inkomstenkorting uit verhuurac-

Naar aanleiding van de
inwerkingtreding van de
Participatiewet (PW) met ingang van
1 januari 2015 is het noodzakelijk
voor de uitvoering een aantal
beleidsregels vast te stellen. Zo ook
de Beleidsregels kostendelersnorm.
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

tiviteiten een percentage hanteren van
10% van de gehuwdennorm;
2. Het in werking te laten treden van de Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet Laarbeek 2015 met terugwerkende
kracht per 1 januari 2015 en deze op gebruikelijke wijze bekend te maken.
1.10

4690

Wijziging beleidsregels Participatiewet.

Besloten is:
I.

II.

De beleidsregels Draagkrachtpercentages

De uitvoering van het minimabeleid
is vanaf 1 januari 2015 overgeheveld
naar de uitvoeringsorganisatie Peel

(B063), Draagkrachtperiode bijzondere

6.1. Een centrale uitvoering is vanuit

bijstand (B064) en In aanmerking te

oogpunt van efficiency en

nemen middelen voor draagkracht

kostenbeheersing gebaat bij een

(B137), hierna gezamenlijk te noemen:

harmonisatie van regels. Op 8 juli

de huidige beleidsregels, te wijzigen

jongstleden heeft de raad dan ook

conform de in bijlage van dit besluit op-

ingestemd met de voorgestelde

genomen geconsolideerde tekst.

uitgangspunten ten behoeve van de

Dit besluit in werking te laten treden op
1 november 2015, met dien verstande
dat op aanvragen om bijzondere bijstand die op die datum al zijn ingediend
en waarop nog geen beslissing is genomen, de tekst van de beleidsregels

harmonisering van de uitvoering van
het minimabeleid. De
uitgangspunten dienen te worden
vastgelegd in beleidsregels die door
het college moeten worden
vastgesteld.

wordt gehanteerd die het meest gunstig
is voor belanghebbende.
III.

Het in werking laten treden van de beleidsregels Draagkrachtpercentages
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Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

(B063), Draagkrachtperiode bijzondere
bijstand (B064) en In aanmerking te
nemen middelen voor draagkracht
(B137) en deze op gebruikelijke wijze
bekend te maken.
1.11

4713

Verzoek om subsidie voor het ‘wandelparkje’
nabij het Franciscushof in Lieshout.

1. Besloten wordt om het subsidieverzoek om

Mevrouw Bevers-Van den Baar heeft

structureel € 150,- te subsidiëren te weige-

tijdens de vergadering van de

ren.

commissie Sociaal Domein van 25

2. Besloten wordt om een eenmalig subsidie-

augustus jongstleden ingesproken en

bedrag van € 150,- toe te kennen ten be-

gevraagd om een financiele bijdrage

hoeve van de onderhoudsactiviteiten in het

ten behoeve van het onderhoud van

‘wandelparkje’ nabij het Franciscushof in

het wandelparkje nabij het

Lieshout.

Franciscushof in Lieshout.

3. Het subsidiebedrag wordt direct vastgesteld
en er behoeft geen verantwoording over de
uitgaven te worden afgelegd.
4. Ingestemd wordt met de antwoordbrief.
2.1

4706

Aanbesteding van de brand- en aansprakelijk-

Besloten is in te stemmen met de gezamenlijke

Doelstelling van het collectief inkopen

heidsverzekering.

aanbesteding van de aansprakelijkheids- en

van de aansprakelijkheidsverzekering

brandverzekering via de BIZOB.

en de brandverzekering is om op een
rechtmatige wijze te komen tot
nieuwe overeenkomsten voor een
aansprakelijkheidsverzekering en een
brandverzekering met een
verzekeraar.
De financiële gevolgen van de
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

aanbesteding van de
aansprakelijkheidsverzekering en de
brandverzekering zijn pas na de
aanbesteding bekend.
2.2

4531

Vooraankondiging strijdig gebruik van het per-

1. Aan de eigenaren van het perceel Ribbius-

Aan de eigenaar van het perceel Rib-

ceel Ribbiusstraat 37 te Lieshout.

straat 37 te Lieshout (preventief) wordt een last

biusstraat 37 te Lieshout is een voor-

onder dwangsom opgelegd voor de volgende

aankondiging last onder dwangsom

overtredingen:

opgelegd. De voorgenomen last onder

a) het strijdig gebruik, zijnde de buitenop-

dwangsom is opgelegd vanwege het

slag/stalling van (bouw) materialen;

met het bestemmingsplan "Kom Lies-

b) Het zakelijkgebruik van de poort/uitweg aan

hout" strijdig gebruik van de uit-

de ‘Revershof’ te Lieshout ten behoeve van de

weg/poort aan de Revershof en de

uitoefening van een bedrijf.

buitenopslag van (bouw) materialen

2. De last onder dwangsom wordt vast gesteld

op het genoemde perceel.

op een bedrag van € 500,00 per geconstateerde
overtreding met een maximum van € 5.000,00.
2.3

4717

Mandatering wethouder Briels.

Burgemeester stemt in met het mandateren van
wethouder Briels voor het ondertekenen van het
samenwerkingsprotocol met de Raad voor de
Kinderbescherming d.d. 23 september 2015.

2.4

4705

Vaststelling Wijzigingsplan Ginderdoor 26 en

Het Wijzigingsplan Ginderdoor 26 en 28, Maria-

In het kader van de onderhandelingen

28, Mariahout.

hout, wordt conform het bijgevoegde concept

over de verplaatsing van de

besluit vastgesteld.

intensieve veehouderij van de familie
Berkvens naar het LOG Jekschotse
Heide, is door de gemeente
medewerking toegezegd in het
wijzigen van de bestemming van de
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

panden Ginderdoor 26 en 28 in de
bestemming 'wonen'. Daartoe is een
ontwerpwijzigingsplan opgesteld dat
in het kader van het vooroverleg is
toegezonden aan de Provincie en het
Waterschap Aa en Maas. Door de
Provincie is niet op het plan
gereageerd, terwijl het Waterschap
heeft aangegeven geen zienswijzen
tegen het plan te zullen indienen. De
tervisielegging van het
ontwerpwijzigingsplan met de
mogelijkheid om hier zienswijzen
tegen in te dienen, heeft niet geleid
tot de indiening hiervan. Aan de hand
van dit gegeven kan het
wijzigingsplan worden vastgesteld
conform bijgevoegd
vaststellingsbesluit.
3.1

Uitnodiging voor opening Oktoberfest Aarle-Rixtel op 3

Wethouder Briels gaat naar opening.

oktober 2015 om 20.00 uur.
3.2

Uitnodiging van VNG voor regioavondbijeenkomsten

Voor kennisgeving aangenomen.

Agenda 2016 op 21 oktober in Roermond, 22 oktober
in Arnhem, 26 oktober in Assen , 29 oktober in Bergen
op Zoom, 3 november in Den Haag en 4 november in
Zaanstad.
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

3.3

Uitnodiging van Stichting Autisme Research voor een

Wethouder Briels

Toelichting op besluit

symposium “Autisme en Talent” op 14 oktober 2015 in
het Evoluon in Eindhoven.
3.4

Verslag van de Algemene Aandeelhoudersvergadering

Voor kennisgeving aangenomen.

van Brabant Water NV op 19 juni 2015.
3.5

Vooraankondiging vergadering Regionaal Platform op
14 oktober 2015 om 12.00 uur in het Evoluon in Eind-

Wethouders Meulensteen en Van Zeeland gaan hier
naar toe.

hoven (advies van Werkplaats Wonen).
3.6

Uitnodiging Vereniging voor Ontwikkelaars & Bouwon-

Voor kennisgeving aangenomen.

dernemers voor Jaarcongres op 12 november 2015 om
14.30 uur in Putten.
3.7

Uitnodiging van Vereniging Kleine Kernen Noord-

Wethouder Van Zeeland gaat naar jubileumcongres.

Brabant voor Jubileumcongres op 21 oktober 2015 in
Hilvarenbeek.
3.10

Uitnodiging van Zorg om het Dorp voor de themaavond over duurzaamheid: Duurzaam wonen en leven

Wethouder Briels en wethouder Van Zeeland gaan
hier naar toe.

in Mariahout op 12 oktober 2015 om 19.30 uur in het
Buurthuis.
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