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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 24 november 2015
Aanwezige collegeleden: Burgemeester Ronnes, wethouders Briels, Buter en Meulensteen

Nr.

B&W

1.1
1.3

4834

Onderwerp

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 17

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met

Toelichting op besluit

november 2015.

het concept vastgesteld.

Concept Evenementenbeleid gemeente Laar-

Kennisnemen van de concepttekst Evenemen-

Het college neemt kennis van de

beek 2016.

tenbeleid gemeente Laarbeek 2016.

concepttekst van het
Evenementenbeleid gemeente
Laarbeek 2016

1.5

48851

Inkoop jeugdzorg 2016.

Er wordt ingestemd met:
1. Het vaststellen van de addenda van de
deelovereenkomst Jeugd- & Gezinswerkers en de deelovereenkomst Specialistische Ondersteuning Peel 6.1 jeugd.
2. Wethouder Briels te mandateren om
namens het college de addenda te ondertekenen.
3. Het vaststellen van de TAJuitgangspunten.
4. Het niet akkoord gaan met de inkoop van
verblijf en dagbehandeling via de door
gemeente Eindhoven toegestuurde deelovereenkomsten en Eindhoven via bijgevoegde brief (wordt nog opgesteld) informeren
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Toelichting op besluit

5. Het opdracht geven aan uitvoeringsorganisatie Peel6.1 om een TAJ-vereenkomst
op te stellen en om verblijf en dagbehandeling in te kopen per 1-1-2016
2.3

4859

Principeverzoek inzake mogelijkheid voor reali-

Aan het verzoek in principe medewerking verle-

Betrokkene wil een aantal

seren van nevenfuncties op de locatie Schaaps-

nen en betrokkenen verzoeken de hiervoor be-

nevenfuncties bij zijn agrarisch bedrijf

dijk 6 te Mariahout.

nodigde omgevingsvergunning(en) aan te vra-

realiseren. Deze passen binnen de

gen.

mogelijkheden die het
bestemmingsplan Buitengebied biedt.
Verzoeker dient hiervoor wel nog een
omgevingsvergunning aan te vragen.

2.4

4862

Principeverzoek wijziging bestemming op per-

In principe medewerking verlenen aan wijziging

Het agrarisch bedrijf ter plaatse is

ceel De Hei 49-51, Mariahout.

van de bestemming naar ‘wonen’ voor nr. 49 en

beëindigd. Betrokkenen willen de

‘bedrijf’ voor nr. 51 en betrokkene te verzoeken

bestemming gewijzigd zien in twee

een ruimtelijke onderbouwing te overleggen.

bedrijfsbestemmingen (optie 1) of
één bedrijfsbestemming en één
woonbestemming (optie 2). Het
bestemmingsplan kent weliswaar
mogelijkheden om de bestemming te
wijzigen echter geen gesplitste
wijziging. Een
bestemmingsplanherziening is dan
ook noodzakelijk. Op grond van de
provinciale verordening kan slechts
meegewerkt worden aan wijziging in
'wonen' en 'bedrijf'. Op basis daarvan
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kan besloten worden tot het verlenen
van medewerking. Betrokkene kan
vervolgens de benodigde informatie
aanleveren welke noodzakelijk is voor
de bestemmingsplanherziening.
3.1

Uitnodiging van Carnavalsvereniging De Raopers voor de

V.k.a.

Prinsenreceptie op zaterdag 28 november 2015 om 19.11

Bericht van verhindering.

uur in zaal De Koekoek in Lieshout.
3.2

Uitnodiging voor ZLTO-congres op donderdag 10 decem-

Wethouder Meulensteen gaat.

ber 2015 om 11.45 uur in de Brabanthallen in Den Bosch.
3.3

Uitnodiging voor boekpresentatie ’t Goet te Arle op don-

V.k.a.

derdag 3 december 2015 in Zalencentrum Prinsenhof in
Best.
3.4

Uitnodiging voor afscheidsbijeenkomst Lucas Middelhoff

Wethouder Buter gaat hier naar toe.

als bestuurder van MEE Zuidoost Brabant op vrijdag 11
december 2015 in Waalre.
3.5
3.7

Buitengewone Algemene Leden Vergadering VNG op 30

De burgemeester machtigen om deel te nemen aan

november 2015 in De Jaarbeurs in Utrecht.

de stemmingen.

Besluitvorming over kandidaten vacatures VNG bestuur

V.k.a.

en commissies.
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