OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 4 augustus 2015
Nr.

B&W

1.1
1.2

4653

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 28

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

juli 2015.

concept vastgesteld.

Verzoek om uitbreiding van het bedrijfspand

Aan het verzoek in zoverre meewerken dat vol-

Betrokkene wil zijn bedrijfspand

Dorpsstraat 102 te Lieshout.

daan wordt aan de maximale uitbreidingsmoge-

moderniseren en uitbreiden. De

lijkheid die het bestemmingsplan Kom Lieshout

uitbreiding omhelst meer dan de 20%

biedt, zijnde 20% van het bouwvlak.

die het bestemmingsplan in dit geval
via een afwijkingsvergunning biedt.

2.1

4645

Rapportage treasuryactiviteiten 2e kwartaal

De rapportage treasuryactiviteiten is voor ken-

Door middel van een beknopte

2015.

nisgeving aangenomen.

rapportage wordt per kwartaal de
voortgang van de treasuryactiviteiten
in beeld gebracht.

2.2

4652

Mandatering wethouder Buter voor onderteke-

Besloten is wethouder Buter te mandateren om

In de arbeidsmarktregio Helmond-de

ning convenant aanpak laaggeletterdheid ar-

het convenant aanpak laaggeletterdheid ar-

Peel is in samenwerking met diverse

beidsmarktregio Helmond-de Peel.

beidsmarktregio Helmond-de Peel te onderteke-

betrokken organisaties een convenant

nen namens de gemeente Laarbeek.

opgesteld om de laaggeletterdheid in
deze regio te bestrijden. Dit
convenant wordt op 7 september a.s.
ondertekend door wethouder Buter
namens de gemeente Laarbeek.
Hiervoor dient zij gemandateerd te
worden.

2.3

4644

Beëindigen uitgifte van de gemeentegids en
verspreiding separate afvalkalender.

1. Geen nieuwe gemeentegids meer uit te laten
brengen.
2. Voor 2016 een papieren afvalkalender huisaan-huis te laten verspreiden.

De gemeentegids heeft in de loop der
jaren zijn functie verloren. Informatie
wordt door onze inwoners nauwelijks
meer via de gids verkregen. Internet,

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

3. De mogelijkheden voor het uitbrengen van

de gemeentepagina in de plaatselijke

een digitale afvalwijzer te laten onderzoeken.

krant, social media en andere kanalen

4. De haalbaarheid voor het uitbrengen van een

hebben die functie overgenomen. Van

gemeenteplattegrond te laten onderzoeken.

de daadwerkelijke gebruikers van de
gids weten we dat voornamelijk de
afvalkalender en de plattegronden
gebruikt worden. Het separaat opzetten van die middelen wordt nader bekeken.

2.4

4639

Uitwerkingsbesluit De Beekse Akkers - Isido-

Het college werkt de bestemming ‘Wonen - Uit te

Aan de zuidzijde van het Isidorusplein

rusplein.

werken bestemming: W-U3’ uit zoals in het bij

in De Beekse Akkers wordt

dit besluit behorende en als zodanig gewaar-

aangevangen met de ontwikkeling

merkte uitwerkingsplan, genaamd ‘Uitwerkings-

van een nieuw wijkdeel. Hendriks

plan De Beekse Akkers - Isidorusplein’.

Coppelmans start direct na de
bouwvak 2015 met de bouw van 28
rijwoningen voor starters. Om dit
juridisch mogelijk te maken dient het
globale bestemmingsplan te worden
uitgewerkt.
Het ontwerp-uitwerkingsplan heeft
gedurende een periode van zes
weken ter inzage gelegen. Tegen het
ontwerp zijn geen zienswijzen
kenbaar gemaakt.

3.1

Uitnodiging Bart Nieuwenhuizen 27 augustus 2015 16.00-

Burgemeester gaat hier naar toe.

19.00 uur Brasserie La Cour ’s-Hertogenbosch.
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

3.2

Uitnodiging Kermismaandag gilde St. Margaretha 24 au-

Burgemeester gaat hier naar toe.

Toelichting op besluit

gustus 2015 om 9.30 uur in Aarle-Rixtel.
3.3

Uitnodiging Kermisschieten Onze Lieve Vrouwe Gilde 25

Burgemeester gaat hier naar toe.

augustus 2015 om 9.30 uur in Aarle-Rixtel.
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