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1.1

Vaststelling besluitenlijst 10 februari 2015.

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met

Toelichting op besluit

het concept vastgesteld.
1.3

Vaststellen handhavingsprogramma

1. Ingestemd wordt met het handhavingsverslag

- Na vaststelling van het handhavingsverslag

2014/2015.

2014 gemeente Laarbeek.

2014 gemeente Laarbeek door burgemeester en

2. Ingestemd wordt met het integraal handha-

wethouders wordt deze ter kennisname aan de

vingsprogramma 2015 gemeente Laarbeek.

gemeenteraad toegezonden.
- Na vaststelling van het integraal handhavingsprogramma 2015 door burgemeester en wethouders, wordt deze gepubliceerd.
- Alle wettelijk verplichte handhavingsdocumenten: de integrale nota handhaving 2012-2015,
het handhavingsverslag 2014 en het uitvoeringsprogramma 2015, worden middels een begeleidende brief, ter kennisname aan de provincie
Noord-Brabant toegezonden.

1.4

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Wordt meegenomen in de opstelling van de Ka-

Daar mensen die de pensioengerechtigde leeftijd

dernota.

hebben bereikt en een AOW ontvangen niet in
aanmerking komen voor kwijtschelding omdat dit
inkomen hoger ligt dan de WWB -norm die gehanteerd wordt voor kwijtschelding, dient een
verordening te worden opgesteld waarin geregeld
wordt dat niet de WWB maar de AOW als norm
wordt gehanteerd (een verhoging dus).
Echter, vanwege het gebrek aan financiële mid-
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delen wordt de Verordening op de kwijtschelding
gemeentelijke belastingen 2015 vooralsnog niet
voorgelegd aan de Commissie Sociaal Domein.
Mede daar er is afgesproken dat er tot 2018 geen
nieuw (structureel) beleid wordt ontwikkeld, ook
vanwege het gebrek aan financiële middelen. De
extra financiële middelen die vanuit het minimabeleid beschikbaar zijn, de zogenaamde Klijnsma-gelden, zijn bedoeld voor de doelgroep jeugd
1.5

Eenmalige subsidie t.b.v. jeugd bij de gil-

Ingestemd wordt met het verstrekken van een

en niet voor deze doelgroep.
Drie van de vijf gildes van Laarbeek voeren een

des.

éénmalige subsidie voor 2014 en 2015 aan de

actieve werving om jongeren te stimuleren om

gildes, Sint Servatius Lieshout, Sint Margaretha

zich bij de gildes aan te sluiten. Ook in federa-

Aarle-Rixtel en Onze Lieve Vrouwe gilde, Aarle-

tief- en provinciaal verband vinden er stimule-

Rixtel voor het stimuleren van jeugddeelname.

rende acties plaats. De Raad van de gemeente
Laarbeek heeft op 5 juni 2014 een motie aangenomen om voor 2014 en 2015 een éénmalige
subsidie voor jeugddeelname aan de gildes te
verlenen.
Het tweede onderdeel van deze motie gaat over
een structurele jeugdsubsidie; dit wordt nog besproken bij de opstelling van het nieuwe subsidieprogramma 2016-2019.
Het derde onderdeel van de motie betreft het in
overleg gaan met de gildes. Dat is vanaf juni gebeurd. De gildes hebben ingestemd met de ‘knip’
in de motie. Dit besluit betreft het 1e deel van de
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motie: de éénmalige (incidentele) subsidies voor
2014 en 2015 voor drie van de vijf gildes.

1.6

Nieuw beleid object- en toeristisch-

1. De ‘beleidsregels verwijzingsborden Laarbeek’

De huidige beleidsregels voor verwijzingsborden

/recreatieve bewegwijzering.

vastgesteld op 31 oktober 2006 worden inge-

in Laarbeek zijn verouderd.

trokken, en;

Kosten voor bewegwijzering van commerciële

2. De nieuwe beleidsregels ten aanzien van ob-

objecten moeten betaald worden door de

ject- en toeristisch-/recreatieve bewegwijzering,

aanvrager, kosten van bewegwijzering van niet-

gedateerd 3 februari 2015, worden vastgesteld.

commerciële objecten zijn voor rekening van de
gemeente.

1.7

Agenda Regionaal Platform 25 februari
2015.

1. Kennis nemen van de agenda van het Regio-

Op 25 februari 2015 zal de SRE over gaan naar

naal Platform en het Algemeen Bestuur MRE

MRE met een installatievergadering van het Al-

op 25 februari 2015.

gemeen Bestuur en de vaststelling van het Dage-

2. Kennis nemen van de bij het MRE ingekomen

lijks bestuur. Alle 21 gemeenten hebben inge-

zienswijzen op de Regionale Agenda 2015-

stemd met de nieuwe GR-MRE. Voorgesteld

2018.

wordt om het Dagelijks Bestuur aan te stellen

3. Bespreken of ingestemd kan worden met

met een vertegenwoordiging uit het stedelijk ge-

voorstel 3 van de agenda van het Algemeen

bied. Na een bijeenkomst van het Regionaal plat-

Bestuur.

form zal dit punt aansluitend worden voorgelegd
aan de vergadering van het nieuwe Algemeen
Bestuur MRE.

1.8

Toekomstvisie Brandweerzorg en 1e Be-

In te stemmen met de bijgaande concept ziens-

De 1e Begrotingswijziging 2015 betekent in 2015

grotingswijziging 2015 VRBZO.

wijzebrief en deze door leiden naar de Commissie

voor Laarbeek een nadelig effect van € 72.783,-

Algemene Zaken waarin deze namens de raad:

en wordt gedurende de volgende drie jaren



met instemming kennis neemt van de

omgebogen naar een voordelig effect van €

eindrapportage Toekomstvisie Brand-

106.037,- in 2018 e.v. Deze berekening is incl.
e

weerzorg en de daaraan gerelateerde 1

de gefaseerde bezuiniging van € 4.865.380,- van

begrotingswijziging 2015, met dien ver-

de VRBZO, gecorrigeerd met de kosten die

3/7

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

stande dat een evenredige verdeling

geraamd zijn voor "Brandveilig leven" van €

plaatsvindt van de indexering en de kos-

356.500,- wat een onderdeel is uit de

ten voor de collectieve taak “Brandveilig

Toekomstvisie Brandweerzorg

leven” over zowel de voor- als nadeelgemeenten;


het algemeen bestuur vraagt een deel
van het beschikbare budget voor Brandveilig Leven in te zetten voor uitvoerende
activiteiten op dat terrein;



met instemming kennis neemt van het
Dekkingsplan 2014 met dien verstande
dat het bestuur van VRBZO wordt verzocht slechts te investeren in het optimaliseren van de repressieve slagkracht voor
zover dit past binnen de (financiële) kaders van de Toekomstvisie Brandweerzorg.

2.1

Optieovereenkomst Isidorusplein plan De

Voor de ontwikkeling van het wooneiland aan De

Voor de invulling van een gedeelte van De

Beekse Akkers.

Ruijterweg en 28 huurwoningen in de omgeving

Beekse Akkers is in 2014 een

van het Isidorusplein, wordt een optieovereen-

ontwikkelcompetitie gehouden. De plannen van

komst gesloten met het bouwbedrijf Hendriks-

Hendriks-Coppelmans zijn inmiddels zover

Coppelmans.

uitgewerkt dat een optieovereenkomst een
volgende stap in het ontwikkelproces is.
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1. Het inkoopplan 2015 is vastgesteld;

Het inkoopplan 2015 is vastgesteld. Doordat de

2. Het aantal dagen inkoopcapaciteit van BIZOB

eerdere bezuinigingstaakstelling op het BIZOB in

wordt verhoogd van 3 naar 3½ dagen per week;

de praktijk niet realistisch is gebleken als gevolg

3. Er wordt ingestemd met het niet realiseren

van de invoering van de Aanbestedingswet in

van de volledige taakstelling op dit onderdeel en

2013 wordt het aantal af te nemen dagen

de (structurele) kosten ad € 13.380, - worden

verhoogd van 3 naar 3½ dagen. Dit betekent dat

verwerkt in de opstelling van kadernota en be-

een gedeelte van de bezuiniging uit het

groting 2016.

bezuinigingsplan 2012-2017 niet wordt
gerealiseerd. De gevolgen hiervan worden
meegenomen in de opstelling van kadernota en
begroting 2016.

2.4

Gunningsadvies inkoop beheerapplicatie

Aan Vicrea is opdracht verstrekt tot levering van

De Basisregistratie Grootschalige Topografie

BGT.

een beheerapplicatie BGT.

(BGT) moet voor 1 januari 2016 zijn ingevoerd.
Daarvoor moet een aantal zaken geregeld worden, waaronder de aanschaf van een beheerapplicatie.

2.5

Het voornemen tot het intrekken van de

Ingestemd wordt met het voornemen tot het in-

Dit jaar komen de wegen Lekerstraat en de

voorrangsregeling op de Lekerstraat en de

trekken van de voorrangsregeling op de Leker-

Peeleindseweg op grond van het onderhoudsplan

Peeleindseweg in Beek en Donk.

straat en de Peeleindseweg in Beek en Donk.

in aanmerking voor onderhoud. Eerder is
afgesproken om de inrichting te combineren met
onderhoudswerkzaamheden om de kosten zo
laag mogelijk te houden (werk met werk maken).

2.6

Ontheffing voor de burgemeester op grond

Ingestemd wordt met het verlenen van een ont-

Aangezien de burgemeester verantwoordelijk is

van artikel 87 RVV (Reglement Verkeers-

heffing aan de burgemeester om op wegen te rij-

voor openbare orde en veiligheid, is het van be-

regels en -tekens 1990) om op wegen te

den waarvoor een geslotenverklaring van toepas-

lang dat hij te allen tijde overal kan komen met

rijden met een geslotenverklaring.

sing is.

zijn auto in de gemeente. Daarom wordt voorge-
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steld om een ontheffing aan hem te verlenen,
waardoor hij de mogelijkheid heeft om op wegen
te rijden waarvoor een geslotenverklaring van
toepassing is.
2.7

Subsidieaanvraag cultuurproject van OBS

Ingestemd wordt met een éénmalige subsidie

Bij de basisschool ‘het Klokhuis’ gaat een bijzon-

het Klokhuis.

van € 1.000,- ter beschikking te stellen voor het

der cultureel-educatief project van start, uitge-

kunstproject over levensvragen, dat voor de ba-

voerd door de theatergroep Artemis. Het thema

sisschool ‘het Klokhuis’ in Beek en Donk door de

is: grote levensvragen.

Theatergroep Artemis wordt uitgevoerd.

Na de 6 weken van 10 kunstdisciplines voor alle
groepen van de school, zal er een afsluitende
manifestatie worden gehouden, waarbij ook andere culturele verenigingen worden betrokken.
Het project kan een publicitaire meerwaarde leveren.

2.8
2.9

Financiële verantwoording werkbudget

Instemmen met bijgaande financiële verantwoor-

Het werkbudget 2014 bedraagt € 2.562,-.

buurtsportcoach 2014.

ding.

Hiervan is € 1.897,34 besteed.

Subsidieaanvraag Kunstroute 2015.

Ingestemd wordt met het verlenen van een sub-

In 2015 wordt voor de 6e keer de Kunstroute ge-

sidie ad € 1.500,- voor de Kunstroute 2015.

organiseerd. De Kunstroute 2015 vindt in twee
weekenden plaats: 25/26 april en 2/3 mei 2015.
Er doen ±25 Laarbeekse kunstenaars uit alle vier
de kernen aan mee. De Kunstroute vindt 1 x per
2 jaar plaats en wordt zelfstandig uitgevoerd
door de stichting Kunstroute Laarbeek.
De kunstenaars zullen dit jaar ook uitleggen en
laten zien hoe hun kunstwerk tot stand is gekomen. Zij stellen hun werkruimte, atelier of huis
open voor de bezoekers.
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2.10

Benoeming van twee leden voor de Raad

Er wordt kennis genomen van de voorgenomen

PlatOO is het schoolbestuur van veertien

van Toezicht van PlatOO.

instemming door de commissie MO, met de be-

openbare en algemeen toegankelijke

noeming van twee leden van de Raad van Toe-

basisscholen in de regio Helmond waartoe ook

zicht van PlatOO, waarna de gemeenteraad over

Laarbeek behoort. In een schrijven d.d. 12

deze afdoening wordt geïnformeerd.

februari 2015, verzoekt PlatOO de

Toelichting op besluit

gemeenteraad om instemming met de
benoeming van leden van de Raad van Toezicht.
In Laarbeek is de commissie Sociaal Domein
hiertoe door de raad gemandateerd.
3.7

Uitnodiging van BZW Helmond/Peelregio

Wethouder Buter gaat hier naar toe.

en BZW Eindhoven voor bijeenkomst op 12
maart 2015 om 14.30 uur op Automotive
Campus in Helmond.
3.8

Uitnodiging van VNG / BNG voor symposi-

Voor kennisgeving aangenomen.

um “Collectiviteit in verscheidenheid” op
12 maart 2015 in Den Haag
3.9

Uitnodiging van De Nationale Ombudsman

Voor kennisgeving aangenomen.

voor congres “Terug aan tafel” op donderdag 16 april 2015 in Utrecht.
3.12

Uitnodiging voor congres “Sociale Dienst

Voor kennisgeving aangenomen.

van de Toekomst” op 13 april 2015 in
Amersfoort.
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