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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 6 januari 2015
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1.1

Vaststelling besluitenlijst college vergadering

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

23 december 2014.

concept vastgesteld.

Onderhoudsprogramma wegen en riolering

1. Ingestemd wordt met het voorgestelde onder-

In dit advies wordt het College verzocht in te stem-

2015 + meerjarenplanning onderhoud we-

houdsprogramma wegen 2015;

men met de voorgestelde onderhoudsprogramma’s

gen.

2. Ingestemd wordt met het voorgestelde onder-

wegen en riolering. Bovendien wordt het college ge-

houdsprogramma riolering 2015;

informeerd over de meerjarenplanning onderhoud

3. Ingestemd wordt met de voorbereiding van enke-

wegen.

1.2

Samenvatting

le in 2016 uit te voeren combinatieprojecten weg en
riolering;
4. Er wordt kennis genomen van het meerjarenprogramma onderhoud wegen.
2.1

Decembercirculaire 2014 gemeentefonds.

1. De decembercirculaire 2014 wordt voor kennis-

Het zwaartepunt van de besluitvorming over de uit-

geving aangenomen;

keringen uit het gemeentefonds vindt zijn neerslag

2. De uitkomsten van deze circulaire worden be-

in de jaarlijkse mei- en septembercirculaires. Een

trokken bij het samenstellen van de Kadernota

decembercirculaire verschijnt niet elk jaar, maar

2016;

ook dit jaar is weer een versie verschenen.

3. De raad wordt geïnformeerd via een RIB.

De decembercirculaire gemeentefonds 2014 bevat
informatie over de afwikkeling van de laatste zaken
van het uitkeringsjaar 2014. Daarnaast wordt informatie verschaft over ontwikkelingen in 2015 e.v.

2.2

Wijziging bestemming Pater van der

Aan het verzoek in principe medewerking verlenen

Betrokkene wil de op zijn perceel rustende

Burgtweg 1, Beek en Donk.

en betrokkene verzoeken nadere informatie te over-

bestemming van agrarisch bouwblok gewijzigd zien

leggen.

in een bedrijfsbestemming waarbij opslag is
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Opmerking

toegestaan. Het bestemmingsplan Buitengebied
kent een wijzigingsbevoegdheid om hieraan mee te
werken. Aan het verzoek kan in principe
medewerking worden verleend waarna betrokkene
de benodigde informatie kan aanleveren welke
noodzakelijk is voor de bestemmingsplanwijziging.
2.3

Beantwoording brief Entente Florale.

1. Ingestemd wordt met bijgevoegde antwoordbrief;

Naar aanleiding van het collegebesluit om in 2016

2. De commissie Ruimtelijk Domein wordt over de

deel te nemen aan de nationale groencompetitie

afdoening geïnformeerd door toezending van een

Entente Florale heeft het Dorpsplatform Aarle-Rixtel

afschrift van de antwoordbrief.

verzocht om de beslissing om met de kern Beek en
Donk deel te nemen te heroverwegen en daarvoor
in de plaats de gehele gemeente Laarbeek aan te
melden. Volgens de spelregels van de
groencomptitie is het niet mogelijk om als
gemeente deel te nemen, maar zal een kern
aangemeld moeten worden. Feitelijk is het echter zo
dat het groenbeleid van de gehele gemeente
beoordeeld gaat worden. Alleen de juryroute
beperkt zich tot Beek en Donk. Er worden in Beek
en Donk geen grotere investeringen in het groen
gedaan dan in de andere Laarbeekse kernen.

2.4

Verzoek om wijziging van de functieaandui-

Het verzoek afwijzen wegens strijd met het be-

Betrokkene wil een houtzagerij op het perceel De

ding op het perceel De Hei 57 te Mariahout.

stemmingsplan Buitengebied.

Hei 57 vestigen. Het bestemmingsplan laat dat niet
toe en er is geen reden om gebruik te maken van
de in het bestemmingsplan opgenomen
wijzigingsbevoegdheid. Het verzoek dient dan ook
te worden afgewezen.

2/3

Nr.

Onderwerp

Beslissing

3.3

Uitnodiging van KansPlus voor de carnavals-

Wethouder van Zeeland gaat in op beide uitnodigin-

avonden op 16 januari in de Kokse Hoeve in

gen.

Opmerking

Gemert en op 23 januari in Zaal Dave van de
Burgt in Beek en Donk.
3.4

Uitnodiging van Rabobank Peel Noord voor

Wethouder Meulensteen en Buter gaan in op de uit-

het jaarlijks Nieuwjaarsontbijt voor pleitbe-

nodiging.

zorgers op donderdag 15 januari 2015 om
08.00 uur bij De Kastanjehof in Gemert.
3.5

Uitnodiging voor uitreikings-/feestavond van

Wethouder Briels reikt prijs uit.

Kwizut op zaterdag 10 januari 2015 vanaf
20.00 uur in sporthal D’n Ekke.
3.6

Uitnodiging van VNG International voor de

V.k.a.

Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 23 januari
2015 om 16.30 uur in Den Haag.
3.7

Uitnodiging van Seniorenvereniging KBO Ma-

Wethouder van Zeeland gaat in op de uitnodiging.

riahout voor de carnavalsavond op 28 januari
2015 om 20.00 uur in het Buurthuis.
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