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1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

O

23 juni 2015

concept vastgesteld.

1.2

Taakverdeling publiek-privaat tussen

1. Stichting Parkmanagement Laarbeek een be-

O

Parkmanagement Laarbeek en gemeente.

Toelichting op besluit

De sinds november 2012 actieve stichting Park-

drag van € 15.000,- ter beschikking stellen

management Laarbeek vraagt een heldere taak-

voor het bouwen van mijnbedrijfslocaties.nl

verdeling tussen overheid en stichting met daar-

voor Laarbeek.

aan gekoppeld een financiële vergoeding voor de

2. De ontwikkeling en borging van samenwer-

werkzaamheden die zij verrichten. De gemeente

kingsverbanden op bedrijventerreinen, win-

stelt € 15.000 aan PML ter beschikking om een

kelkernen en buitengebied in Laarbeek vast-

neutraal informatieplatform te bouwen. Op dit

leggen in het nieuw op te stellen economisch

platform worden bedrijfskavels op Bemmer IV en

beleid. Stichting Parkmanagement Laarbeek

bestaand vastgoed op de andere bedrijventerrei-

uitdrukkelijk verzoeken hier actief in deel te

nen regionaal ontsloten. Dit bedrag komt ten las-

nemen.

te van het promotiebudget van Bemmer IV.

1.3

Subsidieverlening Stichting Door en Voor

Er wordt ingestemd met het verlenen van een

Stichting Door en Voor ondersteunt en versterkt

O

2015

eenmalige subsidie van € 3.400,- aan ‘Stichting

mensen met een psychische, psychosociale en

Door en Voor’ voor het jaar 2015.

psychiatrische kwetsbaarheid. Zij zetten
ervaringsdeskundigheid in zodat cliënten
zelfredzamer worden, weer gaan participeren en
professionele hulp en afhankelijkheid
geminimaliseerd kunnen blijven.

1.4

Renovatie en sloop panden t.b.v. Bed &

In principe medewerking verlenen aan het in

Op basis van het bestemmingsplan Buitengebied

O

Breakfast Ginderdoor 37 te Mariahout.

strijd met het bestemmingsplan, na sloop van

is het niet mogelijk om een bestaand bijgebouw

niet authentieke bijgebouwen, een grotere op-

bij Ginderdoor 37 te Mariahout te vergroten.

pervlakte (max. 311 m2) voor bijgebouwen aan

Omdat in dit geval cultuurhistorische waarden

Ginderdoor 37 te Mariahout toe te staan middels

aan het perceel toegevoegd worden en een
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de kruimelgevallenregeling (Wabo).

Samenvatting

behoorlijk aantal vierkante meters niet
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing gesloopt
wordt ligt medewerking in de rede. Een en ander
kan geregeld worden middels de
kruimelgevallenregeling zoals opgenomen in de
Wabo.

1.5

Aanpassing werktijden buitendienst.

O

Er wordt kennisgenomen van aanpassing van de

De medewerkers van de buitendienst hebben

werktijden van de buitendienst gedurende de

verzocht om in de zomertijd de werktijden aan te

zomertijd en de organisatorische wijzigingen

passen, zodat deze beter aansluit op de tijden

rondom de koffiepauze in de ochtend per 1 juli

van aannemers en er meer werkbare uren in de

2015.

ochtend zijn. Het management heeft ingestemd
met deze wijziging, waarbij ook nieuwe afspraken gemaakt zijn in het licht van efficiëntie over
de koffiepauzes in de ochtend. De ondernemingsraad is bij de overleggen tussen management en
medewerkers ook betrokken geweest.
Het college wordt nu in kennis gesteld van de afspraken, waarbij ook de consequenties voor de
bedrijfsvoering en dienstverlening worden belicht.

1.6

Wijziging portefeuilleverdeling college en

O

vervangingsregeling.

1. Wijziging portefeuilleverdeling:
“Economische Zaken” gaat naar wethouder
Meulensteen en “Participatiewet
EZ/participatiewet en arbeidsmarkt” gaat naar
wethouder Buter.
2. Vervanging:
- wethouder Buter <-> wethouder Briels
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- wethouder Meulensteen <-> wethouder Van
Zeeland
2.

Niet-bespreekstukken

2.1

Beëindiging overeenkomsten M&R.

1. De overeenkomst met M&R wordt beëindigd
conform bijgevoegde brief;

O

2. De overeenkomst voor het scanklaar maken

De overeenkomst met M &R micro imaging wordt
beëindigd, omdat het bedrijf niet kan voldoen
aan de gemaakte afspraken. De verwante

van de bouwvergunningen wordt beëindigd

opdracht voor het scanklaar maken van de

conform bijgevoegde brief;

bouwvergunningen zal ook worden beëindigd.
Het is nog onduidelijk of het gereserveerde
krediet voor digitalisering bouwvergunningen in
2015 zal worden aangewend of later. De raad
wordt geïnformeerd door middel van een
raadsinformatiebrief.

2.3

B&W advies vooraankondiging last onder

Besloten wordt een vooraankondiging last onder

De termijn voor de tijdelijke vergunning voor het

O

dwangsom tijdelijk bouwwerk Dorpsstraat

dwangsom te sturen voor bouwen van een over-

gebouwd hebben van een overkapping op het

81a Lieshout.

kapping op het perceel Dorpsstraat 81a in Lies-

perceel Dorpsstraat 81a in Lieshout is inmiddels

hout.

verstreken. Het bouwwerk is hierdoor illegaal,
waardoor gehandhaafd zal worden. Naar aanleiding van de vooraankondiging kan een zienswijze
worden ingediend door de overtreder.

2.5

Verzoek om vergoeding planschade De

Overeenkomstig het advies van de SAOZ wordt

Er is geen derde belanghebbende; de lasten zijn

O

Tempelier 7 AR.

aan de eigenaar van het perceel De Tempelier 7

voor rekening van de gemeente Laarbeek. De

in Aarle-Rixtel een vergoeding voor planschade

kosten van de SAOZ, de kosten van de

(bestemmingsplan “MC De Dreef 1e herziening”)

planschadevergoeding (€2.500,- ) en de

toegekend van €2.500,-. Dit bedrag wordt ver-

wettelijke rente worden geboekt op de post

meerderd met de wettelijke rente vanaf 22 okto-

‘Algemeen ruimtelijke ordening (planschade)’. De
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ber 2014 tot de dag van uitbetaling.

Samenvatting

verzoeker om planschade kan gedurende zes
weken een bezwaarschrift indienen.

2.6

Toekenning en uitbetaling monumenten-

Er wordt ingestemd met het goedkeuren, het

De eigenaar van een gemeentelijk monument

O

subsidie Kouwenberg 31 AR.

vaststellen en uitbetalen van de aanvraag voor

kan volgens de subsidieverordening aanspraak

monumentensubsidie voor Kouwenberg 31 in

maken op vergoeding van de kosten voor

Aarle-Rixtel.

Monumentenwacht Brabant. De te verstrekken
subsidie van € 275,- onttrekken uit de
bestemmingsreserve 'monumentenbeleid' en een
en ander te verwerken in de eerstvolgende
tussenrapportage.
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