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Aanwezige collegeleden: Burgemeester Ronnes, wethouder Van Zeeland en wethouder Briels

Nr.

B&W

1.1
1.2

4614

Onderwerp

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering dd.

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

11 augustus 2015.

concept vastgesteld.

Verzoek bijdrage onderhoud Heemkamer Bar-

Besloten wordt:

thold van Heessel.

1. Ten laste van de bestemmingsreserve ac-

Toelichting op besluit

commodatiebeleid een subsidie te verstrekken
van € 16.550,-.
2. In te stemmen met bijgaande conceptbrief.
1.3

4656

Subsidieverlening stichting AED Alert Laarbeek

Er wordt ingestemd met het verlenen van een

Sinds 2012 kent Laarbeek een

2015.

eenmalige subsidie van € 6.300,- voor het be-

Stichting AED Alert Laarbeek. Deze

heer en onderhoud van het AED-netwerk in

stichting voorziet in een dekkend

Laarbeek in 2015.

netwerk van AED's, met daaraan
gekoppeld - per AED-cirkel- een
groep getrainde vrijwilligers. In geval
de stichting wordt gealarmeerd via de
meldkamer, komen er steeds
voldoende getrainde vrijwilligers snel
ter plaatse en in actie. Daarmee is
Laarbeek een stukje 'hartveiliger'
geworden.
De stichting heeft te maken met
relatief veel structurele jaarlijkse
kosten. Voor een deel van deze

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

kosten doet de stichting een beroep
op de gemeente. Deze aanvraag lijkt
reëel. Daarom wordt geadviseerd om
een eenmalige subsidie te verlenen
van € 6.300,- en deze te dekken uit
het beschikbare Wmo-projectbudget
‘toegankelijkheid’ met GB
66704090/42648.
1.4

4596

Subsidie Brabantse beiaardmarathon.

1. Besloten wordt om in te stemmen met het

Floris van der Putt, was een Brabants

subsidieverzoek ten behoeve van de Brabantse

priester- musicus. In het jaar 2015

beiaardmarathon vanwege de bijzondere beteke-

wordt zowel zijn 100ste geboortedag

nis voor Laarbeek.

als zijn 25ste sterfdag herdacht

2. Ingestemd is met bijgesloten antwoordbrief.

(overleden in Lieshout). Door de
Stichting Floris van der Putt worden
dit jaar diverse activiteiten
georganiseerd.

2.4

4634

Niet verlengen contract Handicare Stairlifts B.V.

Besluit om geen gebruik te maken van de ver-

In het kader van de Wmo worden

lengingsoptie van één jaar van het contract met

trapliften geplaatst als onderdeel van

Handicare Stairlifts B.V. inzake de invulling van

een woning-aanpassing. Omdat één

de levering en het onderhoud aan trapliften met

individuele gemeente maar een

kenmerk BIZOB-2013-DB-BU-001.

gering aantal verstrekkingen per jaar
doet, verdient het aanbeveling om
trapliften samen met andere
gemeente in te kopen. Hierdoor kan
schaalvoordeel bereikt worden.
Voordat we (Peel 6.1 i.s.m. andere
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

inkooppartners) dit kunnen doen,
moeten we (individuele gemeenten)
aan onze contractpartner laten weten
dat we het contract dat we met hen
hebben niet, zoals op basis van het
contract wel mogelijk is, met één jaar
verlengen.
2.5

4661

Wijziging in Nadere regels maatschappelijke

Besluiten om:

Op basis van bezwaarzaken in de Peel

ondersteuning Peelgemeente Laarbeek 2015.

1. in te stemmen met wijziging van de Nadere

en enkele rechtbank-uitspraken (niet

regels maatschappelijke ondersteuning Peelge-

de Peel betreffend), is door het colle-

meente Laarbeek 2015 conform bijlage 2, en;

ge van B&W besloten de nadere re-

2. de gewijzigde nadere regels met terugwer-

gels maatschappelijke ondersteuning

kende kracht, één dag na de officiële bekendma-

Peelgemeente Laarbeek 2015 te wij-

king, per 1 januari 2015 in werking te laten tre-

zigen. De nadere regels zijn in over-

den.

eenstemming gebracht met de “gevraagde” verduidelijking vanuit rechterlijke uitspraken. Inhoudelijk betreft
het hier een nadere uitwerking van
het resultaat ‘een schoon en leefbaar
huis’. Daarnaast is de individuele
maatwerkwerkvoorziening ‘primaire
levensbehoeften’ expliciet tot regel
vermaakt. De wijzigingen zijn doorgevoerd in de artikelen 2.1 en 4.4.
Zorg en Ondersteuning heeft haar
werkwijze inzake het resultaatgericht
indiceren reeds aangepast door het

3/4

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

vaststellen van een nieuwe werkinstructie en het aanpassen van formats (beschikking, ondersteuningsplan en mutatieformulier).
3.1

Uitnodiging van Gilde St.Leonardus voor openingsschot

Wethouder Van Zeeland zal aanwezig zijn.

Koningschieten op zaterdag 12 september 2015.
3.2

Uitnodiging van OLV Gilde Aarle-Rixtel voor receptie t.g.v.

Wethouder Van Zeeland zal aanwezig zijn.

een 60- en een 40-jarige jubilaris op zaterdag 19 september 2015 om 19.00 uur in het Jan van Doorenpaviljoen.
3.3

Uitnodiging voor de opening van het nieuwe gemeente-

V.k.a., bericht van verhindering sturen

huis van de gemeente Peel en Maas op woensdag 7 oktober 2015 om 15.30 uur.
3.4

Uitnodiging opening Chalet Couvert op 14 september

Burgemeester Ronnes en wethouder Briels gaan

17.30 uur.

hier naar toe.
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