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Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 20

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

oktober 2015.

concept vastgesteld.

Evaluatie pilot-project reststroken Beek.

1. Voorstroken, het gedeelte van een groen-

Op basis van een eerste inventarisatie

strook tot aan of in het verlengde van de

is in de kern Beek gestart met het

voorgevelrooilijn, wordt om-niet bij bewo-

benaderen van bewoners/eigenaren

ners/eigenaren in gebruik gegeven;

die een strook grond van de gemeen-

2. De uitgangspunten zoals vastgelegd in de

te al of niet bewust wederrechtelijk in

Nota Reststroken worden onverkort gehand-

gebruik hebben genomen. Dit pilot-

haafd hetgeen betekent dat met betrekking

project is nagenoeg afgerond.

tot het (wederrechtelijk) in gebruik hebben
van groenstroken deze uitgangspunten niet
aangevuld worden met een ‘pardonregeling’;
3. In verband met het geplande tracé voor een
fietspad, worden verzoeken tot aankoop van
groenstroken tussen de Lieshoutseweg en
Leliestraat afgewezen;
4. Indien in specifieke situaties minnelijk overleg over het strijdig grondgebruik niet tot
een oplossing leidt, wordt een ontruimingsprocedure gestart;
5. Intersolum wordt opdracht gegeven om ook
de inventarisatie van de overige kernen uit te
voeren en de lopende zaken (De Wieken, Kor-
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te Zwaard, Lange Zwaard en H. Thijssensplein) verder af te wikkelen.
1.3

4752

Jaarrekening 2014 De Hoge Regt B.V.

1.
2.

De jaarrekening 2014 van De Hoge Regt B.V.

De Hoge Regt B.V. is een publiek-

wordt conform vastgesteld;

private samenwerking waar Laarbeek

De directie van De Hoge Regt B.V. wordt

in participeert. Elk jaar

voor 2014 decharge verleend;

wordt de jaarrekening van de BV

3. Voor 2015 wordt ingestemd met de exploitatieopzet C.

opgesteld door Wesselman
accountants. Nadat het college
instemt met de jaarrekening van de
BV kan wethouder Meulensteen de
gemeente
vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering en kan
aan het bestuur van de BV
decharge verleend worden.

1.6
1.7

4787
4769

Beantwoording vraag PNL-fractie inzake wo-

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande

ningbouwcontingent Laarbeek.

concept Raadsinformatiebrief.

Beantwoording PNL inzake duurzaamheidsle-

Besloten wordt in te stemmen met de concept

Door de raadsfractie PNL is op 8 juli

ningen.

beantwoording.

2015 een motie ingediend en
verzoekt uw college de mogelijkheden
te onderzoeken om voor Laarbeekse
inwoners duurzaamheidsleningen
beschikbaar te stellen.

1.12

4786

Revitalisering Bouwcenter Swinkels, Deense

Afgewezen.

Hoek 8, Lieshout.
1.14

4774

Afvalinzameling 2016.

Ingestemd wordt met de nieuwe frequentie in-

Mede op basis van de uitkomsten van

zameling en invoering pmd Laarbeek breed.

de afvalproef wordt de frequentie van
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inzameling van verschillende
afvalstromen in Laarbeek herzien. In
geheel Laarbeek wordt per 1 januari
2016 de inzameling van pmd
ingevoerd. In samenwerking met de
afdeling communicatie worden de
inwoners tijdig en uitvoerig
geinformeerd over de wijzigingen,
o.a. via een afvalwijzer en -kalender.
1.15

4803

Bijdrage vervanging speeltoestellen PO-cluster

Besloten wordt een éénmalige bijdrage beschik-

Er is al geruimde tijd discussie tussen

Beek.

baar van € 3.000,- beschikbaar te stellen en in te

schoolbesturen en gemeente over wie

stemmen met bijgaande conceptbrief.

verantwoordelijk is voor het
onderhoud en vervanging van de
speeltoestellen. Dit leidt ertoe dat er
tot op heden nog geen nieuwe
speeltoestellen zijn geplaatst. De
ouderraden van beide scholen hebben
op 3 juli 2015 een sponsordag
georganiseerd en daarmee een
aanzienlijke bedrag opgehaald voor
nieuwe speeltoestellen. Als blijk van
waardering voor de inzet van deze
ouderraden wordt voorgesteld een
éénmalige bijdrage beschikbaar te
stellenvan € 3.000,-.

1.16

4800

Beantwoording vragen PNL-fractie over uitga-

Besloten wordt de PNL-fractie te informeren door

Door de PNL fractie is gevraagd om

ven voorzieningencluster Aarle-Rixtel.

middel van bijgaande raadsinformatiebrief.

een schriftelijk overzicht van de stand
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van zaken voorzieningencluster AarleRixtel. Gevraagd wordt naar
kredieten, uitgaven, wat nog betaald
moet worden, kosten
meer/minderwerk en kosten
buitenterrein. Tevens wordt gevraagd
naar de opleverdatum.
1.17

4792

Technische vragen Begroting 2016.

Ingestemd wordt met de beantwoording techni-

De begroting 2016 staat geagendeerd

sche vragen Begroting 2016.

voor de raadsvergadering van 5 november 2015. Daaraan voorafgaand
is de raad in de gelegenheid gesteld
tot het indienen van technische vragen. De beantwoording hiervan vindt
nu plaats waarna deze ter beschikking
zal worden gesteld aan de raad.

1.18

4657

Uitgifte bouwkavels Bemmer IV in erfpacht.

1. Om de verkoop van bedrijfskavels te stimuleren,

Vanwege de economische recessie

wordt de mogelijkheid geboden om

zijn banken strikter geworden in het

bedrijfskavels naast aankoop ook in erfpacht uit

verstrekken van leningen aan

te geven onder de voorwaarden dat:

bedrijven. Hierdoor worden

a.

erfpachters voor maximaal 20 jaar de on-

roerende zaak in erfpacht verkrijgen;
b.

erfpachters een periodieke canon betalen,

opgebouwd uit een aflossingscomponent en
een rentecomponent (over het resterende
deel van de koopsom);
c.

ondernemers beperkt in hun
ontwikkelingsmogelijkheden. Dit heeft
ook zijn weerslag op de uitgifte van
bedrijfskavels. Smeerolie voor
gebiedsontwikkeling kan gronduitgifte
in erfpacht zijn.

na het verstrijken van de erfpachtperiode

van 20 jaar, de erfpachter van rechtswege de
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volledige eigendom van de onroerende
zaak verkrijgt;
d.

het canonpercentage 4,5% bedraagt;

e.

deze regeling geldt voor de periode vanaf 1

januari 2016 tot 1 januari 2017.
2. De verkoopprijs (grondwaarde) wordt bepaald
op basis van taxatie.
1.19

4809

2e Tussenrapportage 2015.

Het college stemt in met de inhoud van de 2e

Door middel van deze

Tussenrapportage 2015 en biedt deze ter vast-

tussenrapportage wordt de raad

stelling aan de gemeenteraad aan. (Stemt

primair geïnformeerd over de stand

inhoudelijk overeen met college advies 4773,

van zaken van de benoemde ambities

zoals dat 20 oktober 2015 is besproken.)

zoals opgenomen in de
Programmabegroting 2015.
Daarnaast vindt een actualisatie
plaats van de financiële budgetten
welke worden verwerkt in een
begrotingswijziging.

1.20

4798

Evaluatie Maatwerkregeling Peel 6.1.

1. Voor de Maatwerkregeling 2014 in te stem-

Vanwege het wegvallen van de

men met reservering van het restant budget

landelijke regelingen CER en Wtcg

voor mogelijke aanvragen bijzondere bijstand ei-

zijn de gemeenten verantwoordelijk

gen risico 2014 tot eind 2015;

geworden voor het inrichten van
gemeentelijk beleid als ondersteuning

2. Voor de Maatwerkregeling 2015 e.v in te

van personen met een chronische

stemmen met:

ziekte en/of beperking. In 2014 zijn in

2.1 voor de Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV):

gezamenlijkheid voor de
Peelgemeenten beleidsvoorstellen
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2.1.1. bijgevoegd communicatieplan en

uitgewerkt. Voor 2014 betreft het

verdeling van de daarvoor geraamde inci-

een incidentele regeling en vanaf

dentele kosten ad € 11.000 over de Peel-

2015 is er sprake van een structurele

gemeenten conform de verdeelsleutel in

regeling. In het kader van een

de DVO;

evaluatie van het eerder ontwikkelde
beleid is dit voorstel opgesteld. In de

2.1.2. ophoging van de maandelijkse

evaluatienota zijn uitgaande van de

premiebijdrage voor de CAV per 1 januari

bevindingen, voor de verschillende

2016 met € 6 per maand per verzekerde

onderdelen conclusies opgenomen.

waarmee de maandelijkse bijdrage voor

Op basis hiervan zijn

de extra aanvullende verzekering uitkomt

wijzigingsvoorstellen geformuleerd

op € 15 per verzekerde en de maande-

voor bijstelling van het beleid van de

lijkse bijdrage voor de extra uitgebreide

Maatwerkregeling 2015 vanaf 1

aanvullende verzekering uitkomt op €

januari 2016.

23,33 per verzekerde.
2.2 voor de compensatieregeling Eigen Bijdrage Wmo via CAK:
2.2.1. bijstelling van de armoedeparameters CAK met ingang van 1 januari 2016,
te bepalen op de bedragen conform variant 1 in bijlage 4 van de evaluatierapportage.
3. Het huidige beschikbare budget van
€ 184.000,- te handhaven. Het verdere verruimen van de Maatwerkregeling 2016 e.v. en de
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daarmee samenhangende financiële consequenties kan te zijner tijd heroverwogen worden.
2.2

4802

Herbestemming gronden Penninx aan de Pater

Aan de gewijzigde opzet van het plan medewer-

Eerder was er een planopzet waarbij

Becanusstraat en Molenweg te Beek en Donk.

king verlenen en een ontwerpbestemmingsplan

2 extra woningen zouden worden ge-

daarvoor in procedure brengen.

bouwd. Vanwege opmerkingen van de
provincie wil initiatiefnemer deze woningen niet meer in de opzet meenemen. Het voorontwerpbestemmingsplan dient hiervoor aangepast te worden en kan vervolgens als ontwerpbestemmingsplan in procedure worden
gebracht.

2.3

4795

Principeverzoek Adriaans handel en bestrating

Aan het verzoek geen medewerking verlenen.

De voorgenomen bedrijfsactiviteiten

om medewerking voor vestiging aan de Bakel-

zijn strijdig met de bestemmingsre-

seweg 27 te Aarle-Rixtel.

gels van het perceel. Er is geen aanleiding om middels een herziening
van het bestemmingsplan ter plaatse
medewerking te verlenen omdat een
en ander niet past in het buitengebiedbeleid van gemeente en provincie.

2.4

4654

Voorstel inzet financiële middelen voor mens-

Ingestemd wordt met het voorstel om de be-

In de productbegroting 2016 is een

gerichte verkeersveiligheid 2016.

schikbare financiële middelen voor 2016 in te

bedrag van € 16.159,- opgenomen

zetten voor een bijdrage aan de scholen die

voor mensgerichte verkeersveiligheid.

meedoen aan BVL (Brabants VeiligheidsLabel),
campagnes verkeersveiligheid, cursus “Veilig
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Fietsen voor Senioren”, Totally Traffic voor de
middelbare school en ophangen van spandoeken
“wij gaan weer naar school”.
3.1

Uitnodiging van Rijvereniging OLV Ruitertjes Aarle-Rixtel

Wethouder Van Zeeland gaat in op de uitnodiging.

voor viering Nederlands Kampioenschap viertal op 6 november 2015 op het adres Croylaan 6 in Aarle-Rixtel.
3.2

Uitnodiging Biljartvereniging ’t Centrum Beek en Donk

Wethouder Meulensteen gaat in op de uitnodiging.

voor de prijsuitreiking van de Open Laarbeekse biljartkampioenschappen op 21 november tussen 16.00 en
17.00 uur in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk
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