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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit:

1.1

Vaststelling besluitenlijst collegevergade-

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met

O

ring 27 januari 2015.

het concept vastgesteld.

1.3

Principeverzoek uitbreiding bedrijfsruimte

1. Besloten wordt om niet mee te werken aan het

Conform International heeft volgens het schrijven

O

Havenweg 17a in Aarle-Rixtel.

vergroten van het bouwblok op Havenweg 17a in

van Verheijen Beheer behoefte aan uitbreiding en

Aarle-Rixtel.

kan deze op andere representatieve bedrijventer-

2. Met Verheijen Beheer wordt gekeken naar de

reinen in Laarbeek en in de regio niet vinden. Zij

mogelijkheden voor het verplaatsen van de acti-

hebben behoefte aan een royaal buiten- en bin-

viteiten van Conform International naar Bemmer

nenterrein waar opslag is toegestaan. Medewer-

IV en het invullen van de achter te laten locatie

king verlenen staat haaks op de visie die Laar-

conform visie van de gemeente.

beek samen met Helmond heeft ontwikkeld voor
de kanaalzone. Groei op deze locatie biedt voor
dit bedrijf geen toekomstperspectief. Om toch
Conform International voor Laarbeek te behouden, wordt voorgesteld om met Verheijen Beheer
in gesprek te gaan over het verplaatsen van Conform International. Voor de achter te laten locatie
kan naar andere invullingen gezocht worden.

1.4

Strijdig gebruik van het perceel Nas-

1. De zienswijze vormt geen aanleiding om af te

Tegen het voornemen tot het opleggen van een

O

saustraat 2 b te Beek en Donk, zijnde de

zien van het voorgenomen besluit van 11 februa-

last onder dwangsom vanwege het strijdig

plaatsing van een woonunit.

ri 2014 tot het opleggen van een last onder

gebruik op het perceel Nassaustraat 2b te Beek

dwangsom, dan wel het voorgenomen besluit te

en Donk is een zienswijze ingediend. De

wijzigen;

ingediende zienswijze vormt geen aanleiding om

2. Hiervan wordt mededeling gedaan aan de ei-

het voorgenomen besluit te wijzigen danwel van

genaar van het perceel Nassaustraat 2b te Beek

het besluit tot het opleggen van last onder
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en Donk en tevens wordt hem medegedeeld dat

dwangsom af te zien. Er wordt definitief een last

het college hem definitief een last onder dwang-

onder dwangsom opgelegd tegen het strijdig

som oplegt van € 750,- per geconstateerde over-

gebruik op/van het perceel Nassaustraat 2b te

treding (per maand) met een maximum van

Beek en Donk.

€ 15.000,-;
3. De begunstigingstermijn wordt gesteld op zes
weken voor beëindiging van de overtreding;
4. De dwangsom wordt ingevorderd direct na het
verbeurd zijn van elk bedrag a € 750,- per geconstateerde overtreding ( per maand).
1.5

Verzoek om medewerking te verlenen aan

Besloten wordt om eerst een inventarisatie op lo-

Het verzoek heeft betrekking op de vestiging van

O

de vestiging van een kleinschalig dieren-

catie te laten plaatsvinden en op basis hiervan

een dierencrematorium, -begraafplaats en

crematorium en -begraafplaats op het

het voorliggende verzoek te beoordelen.

strooiveld op het adres Elsduijn 1 te Lieshout.

adres Elsduijn 1, 5737 RN Lieshout.

Het verzoek past niet binnen de regels van het
geldende bestemmingsplan Buitengebied, zodat
hiervoor een partiële herziening noodzakelijk is.
Vanuit milieuoogpunt moet voldaan worden aan
de van toepassing zijnde milieuregelgeving.

1.6

Opstarten procedure wijziging bestem-

1. Ingestemd is met de aangeleverde ruimtelijke

Verzoeker wil de voormalige cultuurhistorische

O

mingsplan voormalige boerderij Eyckenlust

onderbouwing.

boerderij aan de Bosscheweg 2 te Beek en Donk

aan de Bosscheweg te Beek en Donk.

2. Met verzoeker wordt een anterieure overeen-

in zijn oorspronkelijk staat herbouwen op een

komst, landschapsinvesteringsovereenkomst en

meer van de weg afgelegen locatie. In de

planschadeovereenkomst gesloten.

ruimtelijke onderbouwing is een en ander

3. Na ondertekening van de overeenkomsten

onderbouwd. Een bestemmingsplanherziening

wordt de bestemmingsplanwijziging voorbereid

voor deze ontwikkeling is noodzakelijk. De kosten

en opgestart.

van deze planontwikkeling komen voor rekening
van verzoeker. Met hem zullen hiervoor de
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nodige overeenkomsten worden gesloten.
1.7

Aanpassing dienstverlening Diftar, Milieu-

Besloten is in te stemmen met voorgestelde aan-

Momenteel verzorgt Attero B.V. zelfstandig de

O

passen en GIPV.

passing van de dienstverlening Diftar, Milieupas-

dienstverlening Diftar en Milieupassen. De ge-

sen en GIPV en de containers over te nemen.

meente Laarbeek wenst op termijn deze dienstverlening te harmoniseren met andere Blinkgemeenten Asten, Gemert-Bakel, Helmond, Nuenen en Someren.
Na ambtelijk overleg tussen Attero, de gemeente
Laarbeek en overige Blink-gemeenten inzake de
offerte ‘Aanbieding dienstverlening Blinkgemeenten’ is gebleken dat partijen de huidige
overeenkomsten, met enkele wijzigingen, wensen voort te zetten.

1.8

Vaststelling bestemmingsplan Woning Pa-

De gemeenteraad wordt –door tussenkomst van

Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter

O

ter Vogelsstraat, Beek en Donk.

de commissie Ruimtelijk Domein- voorgesteld om

inzage gelegen van 15 december 2014 t/m 26

het bestemmingsplan vast te stellen conform bij-

januari 2015. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

gevoegd conceptraadsvoorstel en –besluit.

Het plan kan thans door de gemeenteraad
worden vastgesteld. Na vaststelling wordt het
wederom zes weken ter inzage gelegd.

1.9

Verkeerstechnische maatregelen combine-

1. Ingestemd wordt met de aanpassingen Leker-

Het voorstel is om bij enkele

O

ren met onderhoudswerkzaamheden.

straat – Peeleindseweg om op een drietal krui-

onderhoudsprojecten gelijktijdig enkele

singen met een duurzame wegmarkering een cir-

verkeerstechnische maatregelen uit te voeren

kelvormige “punaise” aan te brengen (kosten ca.

door "werk met werk" te maken.

€ 2.000,- exclusief BTW ten laste van het beschikbaar gestelde krediet voor dit project).
2. Ingestemd wordt met enkele aanpassingen (2
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x punaise en 4 keer tekst “school” ) op de Grotenhof in Lieshout (kosten ten laste brengen van
het hiervoor beschikbaar gestelde krediet).
3. Ingestemd wordt om op de Herendijk geen
aanvullende maatregelen te nemen.
4. Besloten wordt om in de Irisstraat de asfaltverharding te versmallen tot ca. 3 meter breedte
(is de maat voor een tweerichtingenfietspad) en
de vrijgekomen ruimte kan dan worden betrokken bij de fietsenstalling. Hier kunnen verhoogde
banden worden geplaatst en kan een tegelverharding worden aangelegd. De kosten ca.
€ 1.500,- exclusief BTW ten laste brengen van
het beschikbaar gestelde krediet en 3.500,- exclusief BTW ten laste van reserve Idop.
1.11

Wijziging uitvoering bestuurlijke boete

Besloten is bijgaande Raadsinformatiebrief voor

Tot voor kort was het uitgangspunt dat er bij het

O

SZW.

kennisgeving aan te bieden aan de raad.

niet nakomen van de inlichtingenplicht in het
kader van de sociale zekerheidswetgeving een
boete werd opgelegd gelijk aan het
benadelingsbedrag (dus een boete van 100%)
ongeacht of er sprake is van opzet dan wel
(grove) schuld.
Sinds kort (24-11-2014) is er een uitspraak van
de Centrale Raad van Beroep (CRvB, hoogste
rechterlijke instantie), waarin wordt gesteld dat
de boete niet wettelijk is vastgesteld in het
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boetebesluit.
Het gevolg is, volgens de CRvB, dat de gemeente
zich bij de vaststelling van de hoogte van de
boete niet meer kan baseren op het boetebesluit
sociale zekerheidswetten. Er zal een individuele
afweging moeten worden gemaakt.
Daarnaast heeft de Nationale Ombudsman zich
uitgesproken over de Fraudewet, waarbij hij
aangeeft dat uitkeringsinstanties o.a. vaak
onterecht boetes opleggen aan mensen die zich
van geen kwaad bewust zijn.
1.12
O

Bebouwing Dierenpark Regter Eind.

1. Er wordt ingestemd met het verstrekken van

Er ligt een uit meerdere verzoeken bestaand

een subsidie van € 8.221,- aan Stichting Dieren-

subsidieverzoek voor van Stichting Dierenpark

park het Regter Eind voor de bouw van een op-

het Regter Eind. Om al deze verzoeken goed te

slagruimte/nachthok.

kunnen beoordelen moet het financieel plaatje

2. Er wordt ingestemd met het beoordelen van

van de stichting volledig zijn ingevuld. Omwille

de overige subsidieaanvragen van de Stichting

van de huidige stand van zaken wordt aan één

Dierenpark Regter End als het financiële plaatje

van de verzoeken urgentie toegekend. Dit leidt

volledig is ingevuld.

tot het voorliggend voorstel waarin de verschillende verzoeken niet tegelijk maar volgordelijk
behandeld worden.
Het benodigd bedrag van € 8.221,- voor de met
dit besluit toe te kennen subsidie, wordt onttrokken aan de reserve dorpsontwikkelingsplannen.
De subsidie wordt vastgesteld aan de hand van
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een financiële verantwoording die in ons bezit
dient te zijn binnen drie maanden na voltooiing
van de bouw.
1.13

Subsidie Peuterspeelzaalwerk en VVE en

1. Besloten wordt Stichting Spring Peuterspeelza-

De gemeente subsidieert Spring Peuterspeelzalen

O

oplossen wachtlijstproblematiek.

len voor 2015 een subsidie te verstrekken voor

voor de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk

de uitvoering van het Peuterspeelzaalwerk en de

en de Voor en Vroegschoolse Educatie. Door toe-

Voor- en Vroegschoolse educatie van in totaal

nemende kosten door gewijzigde wetgeving ge-

€ 179.000,-.

lijkblijvende subsidie zijn wachtlijsten ontstaan.

2. Besloten wordt Stichting Fides Kinderopvang

Hiermee wordt beoogd hieraan een einde te ma-

een eenmalige subsidie te verstrekken van

ken.

€ 7.619,40 voor de opvang van een doelgroepkind in een kinderdagverblijf.
3. Besloten wordt toekomstige doelgroepkinderen
die niet opgevangen kunnen worden op de peuterspeelzaal maar in een kinderdagverblijf van
Fides te bekostigen uit de post Invoeringskosten
decentralisatie Jeugdzorg.
1.14
O

Basis van de GGD.

1. Er wordt kennisgenomen van de ontwikkelin-

De hervormingen in het sociale domein vragen

gen die van invloed zijn op de basistaken van de

ook om een heroriëntatie van de publieke

GGD zoals vastgelegd in de Kamerbrief over de

gezondheid en de taak van de GGD hierin. Vanuit

publieke gezondheid, de oplegnotitie ‘De toe-

het Rijk wordt een stimuleringsprogramma

komst van de publieke gezondheidszorg’ en de

gestart (t/m 2016) dat moet leiden tot een

bijbehorende notitie van de GGD Brabant Zuid-

betrouwbare publieke gezondheid waarin

oost ‘De basis van de GGD’.

verantwoordelijkheden goed zijn afgebakend.

2. De commissie Sociaal Domein wordt middels

Het fundament van de publieke gezondheidszorg

een presentatie en bijbehorende notities geïn-

wordt gevormd door 4 pijlers, die grotendeels

formeerd over de ontwikkelingen en huidige ba-

uitgevoerd worden door de GGD. De ambtelijke
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Toelichting op besluit:

oplegnotitie legt een verbinding tussen de
landelijke koers, de notitie van de GGD en het
regionale traject.
Het traject van heroriëntatie wordt nu gestart
door gemeenten inzicht te bieden in wat de GGD
doet binnen de 4 vastgestelde pijlers en kennis te
laten nemen van aanverwante ontwikkelingen. Er
wordt gekozen voor een inhoudelijke insteek. Het
financiële plaatje wordt naar de toekomst toe
mede bepaald door taken en de normen die aan
de uitvoering worden gekoppeld (inhoud van de
taken en de benodigde deskundigheden). Deze
normen worden nog ontwikkeld. Per 2015 is de
gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor het gemeenschappelijk takenpakket € 334.993,-.
De tweede stap in het stimuleringsprogramma is
om de verantwoordelijkheden van het Rijk en de
gemeenten verder te verhelderen en uit te werken

en de positie van de GGD’en, waar nodig,

op de vier pijlers te versterken zodat de GGD’en
beter in staat worden gesteld om in te spelen op
de uitdagingen en kansen en risico’s op te vangen. Meer achtergrond hierover vindt u in de
Kamerbrief.
1.15

Verzoek om OAB-gelden beschikbaar te

De subsidieaanvraag wordt gedeeltelijk gehono-

Spring en Fides Kinderopvang vragen subsidie
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O

stellen t.b.v implementatie en opleiding in-

reerd en er wordt een subsidie toegekend over

aan voor training en implementatie van een kind-

zake een kindvolg- en registratiesysteem.

2014 van € 34.600,- voor de training en imple-

volg-systeem ter borging van de kwaliteit en

mentatie van een kind-volg-systeem.

continuIteit van het VVE aanbod voor

Toelichting op besluit:

doelgroepkinderen. Deze aanvraag wordt
gedeeltelijk gehonoreerd.
1.16

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

De gemeenteraad wordt – door tussenkomst van

Nadat de 21 gemeenteraden in Zuidoost-Brabant

O

GGD Brabant Zuidoost.

de commissie AB - voorgesteld om in te stemmen

hun afgevaardigden in het GGD bestuur benoemd

met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling

hebben, heeft het nieuwe GGD-bestuur zich

GGD Brabant Zuidoost.

gebogen over de samenstelling van het Dagelijks
Bestuur (DB) van de GGD. Daarbij heeft het
nieuwe Algemeen Bestuur twee wensen:
-

Een afspiegeling in het DB van de clustering
van gemeenten in de regio.

-

Een afgevaardigde van het Dagelijks Bestuur
van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in
het Dagelijks Bestuur van de GGD BrabantZuidoost die als bestuurlijke linking pin kan
fungeren tussen beide organisaties.

Deze voorgestelde wijzigingen vereisen een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Brabant Zuidoost, versie december 2009. Een besluit
tot wijziging van deze regeling dient met instemming van een meerderheid van de raden
van alle gemeenten te worden genomen met uitzondering van wettelijk opgelegde wijzigingen
(artikel 35, lid 2).
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2.1

Schriftelijke vragen carbidschieten.

Ingestemd wordt met de beantwoording van de

Naar aanleiding van een krantenartikel zijn er

schriftelijke vragen van de raadsfractie “De

schriftelijke vragen gesteld door de raadfractie

Werkgroep “ conform conceptbrief.

van "De Werkgroep" over de gang van zaken

O

Toelichting op besluit:

rond de verleende vergunning om op 31
december 2014 carbit te mogen schieten.
2.2

Vaststelling gedragscode bestendig beheer.

O

1. Besloten is om de gedragscode bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen van toepassing te verklaren voor werken in het openbaar
groen van de Gemeente Laarbeek.
2. Besloten is om een licentie te nemen op
www.gedragscodegroen.nl.

3.2

Uitnodiging voor de inkijkochtenden van

Burgemeester en wethouders Buter, Briels, Meu-

O

RIEC in 2015.

lensteen en Van Zeeland gaan hier naar toe. Inplannen op basis van beschikbaarheid agenda.

3.4

Rapportage van Ministerie SZW “De boete

O

belicht”.

Voor kennisgeving aangenomen.
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