OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 27 januari 2015

Nr.

Onderwerp

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst collegevergade-

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met

ring 20 januari 2015.

het concept vastgesteld.

Aanpassing mandaatregister.

De mandaatregisters van de gemeente Laarbeek

Door gewijzigde wetgeving, verandering van

worden conform de voorgestelde aanpassingen

inzichten en het aangaan van samenwerkings-

vastgesteld.

verbanden (denk aan Peel 6.1.) is het

1.2

Toelichting op besluit

noodzakelijk dat de mandaatregisters op
onderdelen aangepast worden.
1.5

Zienswijze Partiële herziening Beleidsregels

1. Ingestemd wordt met de bijgevoegde brief

In Peelverband is een gezamenlijke zienswijze

voor waterkering, waterkwantiteit en

namens de 6 Peelgemeenten aan het bestuur

opgesteld op de Partiële herziening Beleidsregels

grondwater.

van Waterschap Aa en Maas.

voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

2. Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Asten wordt gemandateerd
om namens het college van de gemeente
Laarbeek een zienswijze in te dienen op het
ter inzage liggende Partiële herziening Beleidsregels voor waterkering, water

kwanti-

teit en grondwater.
1.6

Voortzetting deelname aan de gebiedsont-

Ingestemd wordt met:

De coördinatie van de projecten binnen het Rijk

wikkeling 'Rijk van Dommel en Aa'.

1. Voortzetting van de deelname aan de ge-

van Dommel en Aa is tot 1 juli 2014 uitgevoerd

biedsontwikkeling Rijk van Dommel en Aa;
2. Het aanstellen van een programmamanager

door het SRE. De MRE neemt deze taak niet
meer over. Het bestuurlijk opdrachtgeverschap is

voor een periode van vier jaar door de ge-

door het SRE overgedragen aan burgemeester

meente Nuenen met huisvesting aldaar, met

Houben van de gemeente Nuenen. Op 4 juni

een tegemoetkoming in de kosten voor deze

2014 heeft hij de opdracht gekregen van de

aanstelling vanuit de zeven gemeenten, mits

zeven deelnemende gemeenten om via een

de andere zes deelnemende gemeenten dien-

roadmap het project inzichtelijk te maken. Op 17

Nr.

Onderwerp

Beslissing
overeenkomstig besluiten;
3. het gedurende een periode van 1 jaar ter be-

Toelichting op besluit
november 2014 hebben de portefeuillehouders
van de deelnemende gemeenten mede op basis

schikking stellen van een bijdrage van

van de roadmap besloten het project door te

€ 15.000,- te betalen uit de geschatte financi-

zetten. Hierbij wordt vooralsnog voor de duur

ele ruimte voor deze transitie € 18.000,- en

van 1 jaar subsidie beschikbaar gesteld.

de gemeenteraad hiervan in kennis te stellen
bij de eerstvolgende tussenrapportage;
4. Het vastleggen van een aantal afspraken in
een samenwerkingsovereenkomst, waarover
op basis van het aangeleverde concept nog
nader overleg dient plaats te vinden. De definitieve versie van de samenwerkingsovereenkomst alsmede de bevoegdheid tot ondertekening hiervan, wordt nog nader aan de orde
gesteld in een van uw komende vergaderingen.
5. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om
het samenwerkingsverband samen te brengen
met het Peelnetwerk, zodat een nieuw efficient samenwerkingsverband ontstaat met een
duidelijke meerwaarde.
1.7

Kredietaanvraag aanleg stukje voetpad

Ingestemd wordt met het beschikbaar stellen van

Om de veiligheid van wandelaars te vergroten

langs een deel van de Ptr. Becanusstraat in

een krediet van € 2.000,- exclusief BTW voor de

wordt een stuk voetpad aangelegd.

Beek en Donk.

aanleg van een stukje voetpad langs een deel
van de Ptr. Becanusstraat in Beek en Donk.
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1.8

Nadere uitwerking Bijdrageregeling waardevolle bomen.

Beslissing

Besloten wordt:
1. in te stemmen met de nadere uitwerking van

Toelichting op besluit

In het Bomenbeleidsplan is opgenomen dat er
een Bijdrageregeling voor waardevolle bomen

de bijdrageregeling waardevolle bomen zoals

wordt geïntroduceerd. In de bijdrageregeling

omschreven in dit advies;

staat dat het college jaarlijks de voorwaarden en

2. te kiezen voor optie 1 waarbij de bijdragere-

het subsidieplafond vaststelt. Voor 2015 is hier-

geling wordt beperkt tot alleen de kosten van

voor € 11.650,- beschikbaar via de begroting. De

directe onderhoudsmaatregelen aan bomen;

voorwaarden die gelden om een bijdrage te kun-

3. het subsidieplafond voor 2015 vast te stellen

nen krijgen zijn door het college vastgesteld.

op € 11.650,-, zijnde het bedrag dat hiervoor
is opgenomen in de begroting;
4. het aanvraagformulier bijdrageregeling waardevolle bomen vast te stellen;
5. De begrotingspost ‘Bomenbeheer’ te splitsen
in de kosten voor beheer en onderhoud van
gemeentebomen (bomenbeheer) en een
nieuwe begrotingspost voor behoud van
waardevolle bomen die aan het bomenfonds is
gekoppeld;
6. de werking van de bijdrageregeling in het
laatste kwartaal van 2015 te evalueren en
voor 2016 een nieuw subsidieplafond en
eventueel gewijzigde voorwaarden vast te
stellen;
7. wethouder Meulensteen heeft zich onthouden
bij het nemen van het besluit (een waardevolle boom op zijn terrein aanwezig).
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1.9

Beleidsregels en richtlijnen Participatiewet.

Besloten is in te stemmen met:

Naar aanleiding van de nieuwe Participatiewet en

1.a. Het intrekken van de volgende beleidsregels

de regionale samenwerking tussen gemeenten in

Wet Werk en Bijstand (WWB) per 1 januari 2015:

één Werkedrijf dienen gemeenten wettelijke

 De Beleidsregels invordering, zoals opgeno-

regelingen en beleidsregels zoveel mogelijk

men in richtlijn B125 ;

Toelichting op besluit

inhoudelijk gelijkluidend te maken.

 De Beleidsregels Verhaal Wet Werk En Bijstand Gemeente Laarbeek;
 De Beleidsregel bescherming beslagvrije voet
bij pseudoverrekening van een bestuurlijke
recidiveboete Laarbeek 2013;
 De Beleidsregel bestuurlijke recidiveboete bij
eenzelfde gedraging Laarbeek 2013;
 De Beleidsregel huisbezoek, zoals opgenomen
in Richtlijn B039;
 De Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvangtoeslag Laarbeek 2014;
 De overige beleidsregels WWB, zoals opgenomen in de richtlijnen van het handboek
Grip op WWB van Kluwer-Schulinck middels
bijgevoegd Verzamelbesluit.
1.b. Het intrekken van de volgende Nadere regels
WWB per 1 januari 2015:


De Nadere regels re-integratieverordening
WWB, IOAW en IOAZ Laarbeek 2012;



De Nadere regels subsidie werkcheque Laarbeek 2013.

4/11

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

1.c. Met dien verstande dat deze beleidsregels en
Nadere regels van toepassing blijven op bestaande situaties die op grond van het overgangsrecht
van de Invoeringswet Participatie onder de werkingssfeer van de wet- en regelgeving vallen zoals die luidden op 31 december 2014.
2.a. Het vaststellen van de onderstaande beleidsregels en deze in werking te laten treden per 1
januari 2015 en deze op gebruikelijke wijze bekendmaken.
 De Beleidsregels invordering, zoals opgenomen in richtlijn Participatiewet B125;
 De Beleidsregels Verhaal Participatiewet Laarbeek 2015;
 De Beleidsregel bescherming beslagvrije voet
bij pseudoverrekening van een bestuurlijke
recidiveboete Laarbeek 2015;
 De Beleidsregel bestuurlijke recidiveboete bij
eenzelfde gedraging Laarbeek 2015;
 De Beleidsregel huisbezoek, zoals opgenomen
in Richtlijn Participatiewet B039;
 De Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvangtoeslag Laarbeek 2015;
 De overige beleidsregels WWB, zoals opgenomen in de richtlijnen van het handboek
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Toelichting op besluit

Grip op WWB van Kluwer-Schulinck middels
bijgevoegd Verzamelbesluit Beleidsregels Participatiewet Laarbeek 2015.
2.b. Het vaststellen van de onderstaande Nadere
regels en deze in werking te laten treden per 1
januari 2015 en deze op gebruikelijke wijze bekendmaken.


De Nadere regels Re-integratieverordening
Participatiewet Laarbeek 2015



De Nadere regels subsidie werkcheque Laarbeek 2015.

3. Het wijzigen van de in bijgevoegde transponeringstabel opgenomen beleidsregels bijzondere
bijstand in die zin dat verwezen wordt naar een
juiste wettelijke grondslag, zoals aangegeven in
kolom ‘Opmerkingen’ van de transponeringstabel.
1.11

Verzoek bijdrage vervanging dak tribune

Besloten wordt om:

Het bestuur van voetbalvereniging Sparta '25

V.V. Sparta '25

a. niet op het verzoek van voetbalvereniging

heeft aangegeven dat het dak van de tribune

Sparta ’25 in te gaan en dus geen financiële

moet worden vervangen vanwege asbestgevaar.

bijdrage te verlenen in de kosten van asbest-

Vanwege de hoge kosten die hiermee gemoeid

verwijdering en vervanging dak van de tribu-

zijn, is de gemeente gevraagd of zij hierin een

ne

financiële bijdrage wil leveren. Het gemeentelijk

b. in te stemmen met bijgaande conceptbrief.

beleid en daaruit voortvloeiende afspraken laten
echter een financiële bijdrage niet toe. Door de
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Toelichting op besluit
pro-actieve opstelling van de vereniging is het
hen gelukt dit zelf op te lossen en is een
gemeentelijke bijdrage niet langer noodzakelijk.

1.12

Aansturing en expertpool.

1. Ingestemd wordt met de offerte Omnibus

Met de vaststelling van het beleidsplan jeugdhulp

voor de aansturing van Jeugd- en gezinswer-

en de verordening jeugdhulp in de Peel in

kers, het uitgewerkte voorstel voor de ex-

november 2014, is richting gegeven aan de

pertpool en de verdeling van de totale kosten

transitie jeugdzorg. De unit Zorg en

(a € 556.931) tussen de Peelgemeenten naar

ondersteuning van Uitvoeringsorganisatie Peel

rato van het macrobudget;

6.1 zorgt voor de contractrelatie met aanbieders

2. De bijlagen 2.3 en 2.4 (van de eerder vastge-

die zorg leveren. Voor de aansturing van Jeugd

stelde deelovereenkomst Jeugd en gezinswer-

en Gezinswerkers en voor de inrichting van de

kers) worden vastgesteld;

expertpool – zoals omschreven in het beleidsplan

3. Kennis wordt genomen van het feit dat voor-

–is tijdens het PoHo van eind december

uitlopend op ons besluit de voorbereidingen al

ingestemd om de voorbereidingen te treffen en

in gang zijn gezet.

het voorstel medio januari in de colleges te
brengen. U treft het voorstel hierbij aan.Het
benodigde bedrag van € 45.413,- wordt
onttrokken aan het budget Invoeringskosten
decentralisatie jeugdzorg (76303005, 33310).

1.13

Stand van zaken pilot Zorg Dichtbij.

1. Er wordt kennis genomen van de stand van
zaken van de pilot Zorg Dichtbij.
2. De Commissie Sociaal Domein wordt geïnfor-

Begin 2014 is gestart met de pilot Zorg Dichtbij
in Aarle-Rixtel. Doel van de pilot was een vorm
van gebiedsgericht werken te ontwikkelen (een

meerd over de stand van zaken van de pilot

effectievere en efficiënter aanpak in het sociale

middels een raadsinformatiebrief.

domein), waarin meer gebruik gemaakt wordt
van de eigen kracht van burgers en de kracht
van de samenleving, meer integraal
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Toelichting op besluit
(samen)gewerkt wordt, beter gebruik gemaakt
wordt van alle nabije voorzieningen en dit alles
dichtbij de burger georganiseerd. Vanwege de
demografische ontwikkeling ligt de focus op de
oudere bevolking en de verbinding tussen zorg
(medische domein) en welzijn (sociale domein).
Dit heeft zijn vertaling gekregen in een wijkteam
met als naam ‘Team Zorg en Welzijn AarleRixtel’. Het is van belang dat dit team een
'gezicht' krijgt in de kern Aarle-Rixtel. De
werkzaamheden van het team moeten eraan
bijdragen dat duurdere individuele voorzieningen
of zorg voorkomen, dan wel uitgesteld worden.
Daarmee vormt het team als het ware een filter
voor de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. Het team
is daarmee complementair aan Peel 6.1 en zeker
niet strijdig. Tegelijkertijd is het van belang dat
de kwalitatieve beleving van de burger over het
proces goed is en er aansluiting gezocht wordt bij
datgene waar de behoefte zit (GG-aanpak).

2.1

Verkoop bouwkavels.

Verkocht wordt:

(Bouw)plannen zijn inmiddels zover gevorderd

1. een bouwperceel, kadastraal bekend gemeen-

dat twee grondtransacties afgewikkeld kunnen

te Beek en Donk, sectie I, nummer 2793

worden.

ged., ter grootte van ongeveer 655 m2, voor
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Toelichting op besluit

de koopsom € 170.300,- exclusief BTW kosten
koper;
2. een groenstrook, kadastraal bekend gemeente Beek en Donk, sectie K, nummer 427 ged.
en 430 ged., voor een bedrag van 23.632,exclusief belastingen kosten koper.
2.2

Beslissing op bezwaar Engels Groenewoudseweg 2 te Beek en Donk.

1. De beslissing op bezwaar wordt niet aangehouden;
2. In overeenstemming met het advies van de

Het bezwaarschrift tegen de
invorderingsbecshikking van een verbeurde
dwangsom wegens strijdg gebruik op het perceel

commissie bezwaarschriften wordt het be-

Groenewoudseweg 2 te Beek en Donk wordt niet-

zwaarschrift van 13 mei 2013 en daaropvol-

ontvankelijk verklaard. Het bezwaarschrift is

gend 5 december 2014 niet-ontvankelijk ver-

buiten de daarvoor gestelde termijn in artikel 6:6

klaard;

Algemene wet bestuursrecht ingediend.

3. Bezwaarmaker wordt per brief geïnformeerd
dat hij voor de door hem gewenste gegevens
betreffende invorderingsbeschikkingen een
WOB verzoek moet indienen.
2.3

Besluit planschadevergoeding Vonderweg

Overeenkomstig het advies van de SAOZ wordt

SAOZ adviseert geen planschadevergoeding uit

15 Beek en Donk.

aan de eigenaar van het perceel Vonderweg 15

te keren oa vanwege gewijzigde jurisprudentie

te Beek en Donk geen vergoeding voor planscha-

inzake globale bestemmingsplannen. De kosten

de (globaal bestemmingsplan “Bemmer IV” en

van de SAOZ worden geboekt op de post

Uitwerkingsplan Vonderweg III) toegekend.

‘Algemeen ruimtelijke ordening (planschade)’. De
verzoeker om planschade kan gedurende zes
weken een bezwaarschrift indienen.

2.4

Woningbouwprognose.

Besloten wordt bijgaande stukken ter kennisna-

In de commissie AZ van 8 januari 2015 heeft

me voor te leggen aan de gemeenteraad.

wethouder van Zeeland toegezegd de raad te
informeren over de meest actuele
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Toelichting op besluit
woningbouwprognose zoals deze door de
Provincie is opgesteld en is vastgesteld in het
Regionaal Ruimtelijk Overleg van november jl.

2.5

Aanwijzing toezichthouders Participatiewet

Besloten is met ingang van de besluitdatum aan

Tot 1 januari 2015 waren de medewerkers (spe-

regiogemeenten.

te wijzen als toezichthouder Participatiewet: Me-

cialistisch) onderzoek opsporing en handhaving

dewerkers (specialistisch) onderzoek Opsporing &

van de gemeente Helmond, dienst Samenleving

Handhaving van de gemeente Helmond, dienst

en Economie, afdeling Werk en Inkomen, aange-

Samenleving & Economie, afdeling Werk & Inko-

wezen als toezichthouder. Met ingang van 1 ja-

men.

nuari 2015 is de WWB komen te vervallen en is
vervangen door de Participatiewet. Dit betekent
dat er een nieuwe aanwijzing op basis van de
nieuwe wet moet plaatsvinden.

2.7

2.9

Functiewaardering klantadviseur A en B.

Het College van burgemeester en wethouders

Het College van burgemeester en wethouders

stelt de voorgenomen inhoud van de waardering

heeft de voorgenomen inhoud van de waardering

van de functies Klantadviseur A (III-3.2.3.0.2.)

van de functies Klantadviseur A en Klantadviseur

en Klantadviseur B (III-1.2.2.0.2) vast.

B vastgesteld.

Vaststellingsovereenkomst voorzieningen-

De geheimhouding wordt opgeheven met betrek-

Bij de uitwerking van de afspraken inzake een

clusters.

king tot het besluit van 5 december 2014 waarbij

gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst

is ingestemd met de vaststellingsovereenkomst

voor de voorzieningenclusters een paar

tussen de Woningstichting Laarbeek en de ge-

praktische zaken.

meente Laarbeek.
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3.1

Uitnodiging O&U carnavalsconcert vrijdag

Het college gaat hier naar toe.

Toelichting op besluit

13 februari 2015 20.00 uur.
3.2

Aankondiging Brabantse Dorpen Derby

Voor kennisgeving aangenomen.

Cultuur.
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