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1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met

O

30 juni 2015.

het concept vastgesteld.

1.2

Sub regionale en regionale detailhandels-

Instemmen met zowel de sub regionale visie de-

De provincie heeft in de verordening Ruimte

O

visie voor besluitvorming college en raad.

tailhandel en afsprakenkader detailhandel als de

2014 vastgelegd dat regionale afstemming

regionale visie detailhandel van juni 2015.

wordt gepleegd en afspraken worden gemaakt
over de programmering en planologische
voorbereiding van onder andere
detailhandelsontwikkelingen.
Een regionale detailhandelsvisie en
afsprakenkader is verplicht gesteld. In de Peel is
een sub regionale detailhandelsvisie en
afsprakenkader opgesteld. Dit is ook in de drie
andere sub regio’s gedaan en samen vormen zij
de basis voor de regionale detailhandelsvisie.

1.3

Nota 'Gebruik gemeentelijke eigendom-

De nota “Gebruik gemeentelijke eigendommen

O

men in de gemeente Laarbeek'.

in de gemeente Laarbeek” is vastgesteld.

1.4

Onderhoud bosplantsoenstroken.

Besloten wordt om niet in te stemmen met het

Natuurgerichte bosplantsoenstroken worden

verzoek tot het intensiever onderhouden van de

door groenaannemers onderhouden volgens het

natuurgerichte bosplantsoenstrook aan de zij-

onderhoudsbestek, hetgeen betekent dat de be-

kant van het woonhuis aan de Geelgors 13 te

planting eens in de zes jaren gesnoeid wordt.

Mariahout.

De kruiden aan de voor- en achterzijde worden

O

niet gemaaid en de randen van de houtige beplantingen worden niet jaarlijks gesnoeid. Deze

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Toelichting op besluit

natuurgerichte bosplantsoenstroken zorgen voor
een verhoging van de biodiversiteit in de
dorpen.
1.5

Subsidie opstart en realisatie laagdrempe-

1. Besloten wordt om het gevraagde subsidiebe-

- Er wordt susbdie aangevraagd voor de opstart

O

lig inlooppunt STAP 'ns binnen.

drag van € 500,- ten behoeve van de opstart

en realisatie van een laagdrempelig inloop-punt'

van het laagdrempelig inlooppunt STAP 'ns bin-

STAP ‘ns binnen. Deze is gesitueerd in het

nen toe te kennen.

centrum de Kapel, Bosscheweg 20 Aarle-Rixtel.

2. Het subsidiebedrag is direct vastgesteld en er

- Tegen dit besluit staat een mogelijkheid van

behoeft er geen verantwoording over de

bezwaar open.

uitgaven te worden afgelegd.

- De subsidie ter hoogte van € 500,- ten laste

3. Ingestemd wordt met bijgesloten antwoord

brengen van cluster 7 "jeugd".

brief.
1.6

Strategische Visie voor de toekomst van

1. Het Peelnetwerk opdracht te geven om

O

De Peel en Economische Agenda De Peel

een proces op te pakken dat uiterlijk 31

Peel schetst een concrete en ambitieuze stip

2015-2020.

december 2015 moet resulteren in een

aan de horizon over 10 tot 15 jaar. Met het

Strategische Visie voor de toekomst van

vormgeven van deze Strategische Visie voor de

De Peel.

toekomst van De Peel wordt een stip aan de

2. Het Peelnetwerk opdracht te geven om

Een Strategische Visie voor de toekomst van De

horizon gezet voor de ontwikkeling van De Peel

een proces op te pakken dat uiterlijk 31

en hier ligt direct een mogelijkheid om een

december 2015 moet resulteren in een

dubbelslag te slaan. Vanuit de Werkplaats

Economische Agenda De Peel 2015-2020.

Strategie Ruimte van de Metropoolregio
Eindhoven is namelijk het verzoek gekomen om
als De Peel een zogenaamd “Profiel van De
Peel” vorm te geven. Hiermee doet zich een
uitgelezen kans voor om deze twee sporen op
elkaar te leggen en middels het proces van de
Strategische Visie op de toekomst van De Peel

2/6

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Toelichting op besluit

ook direct het “Profiel van De Peel” op te
leveren.
De Economische Agenda De Peel 2015-2020 zal
gelijktijdig aan de Strategische Visie voor de
toekomst van De Peel worden opgesteld en
vormt een nadere uitwerking van de
economische lijn die in de strategische visie
wordt uitgezet.
1.7

Voorsteldocument van de portefeuillehou-

O

ders Wmo/Jeugd/BMS t.b.v. benodigde
besluiten rondom voorbereiding overdracht en aansturing GR Peel 6.1.

Kennis is genomen van het voorgestelde proces uit bijgaand voorsteldocument van de portefeuillehouders Wmo/Jeugd/BMS:
1. Het AB van Peel 6.1 besluit in te stemmen
met de voorgestelde inrichting van het bestuur van de GR Peel 6.1 conform het voorsteldocument, onderdeel bestuurlijke aansturing en het Bedrijfsbureau Peel 6.1 de opdracht te geven om de GR Peel 6.1 conform
die
insteek te wijzigen en de gewijzigde GR Peel
6.1 ter besluitvorming voor te leggen aan de
zes gemeenteraden.
2. Het DB van Peel 6.1 besluit in te stemmen
met het bijgevoegde instellings- en benoemingsbesluit om de 8 portefeuillehouders
Wmo/Jeugd/BMS als tijdelijke adviescommissie (in de zin van artikel 24 Wgr) te benoemen.
3. Het DB van Peel 6.1 besluit in te stemmen
met de bijgevoegde profielschets van de
projectleider/kwartiermaker.
4. Het DB van Peel 6.1 besluit de werving van
de projectleider/kwartiermaker op te starten.

Het doel van het voorsteldocument is het
voorstel vanuit de portefeuillehouders Wmo,
Jeugd en BMS voor te leggen aan het AB en DB
van Peel 6.1 en aan de zes gemeenten
m.b.t. de voorbereiding van de overdracht en
aansturing GR Peel 6.1. Op 25 juni 2015 is
dit voorstel door de portefeuillehouders Wmo,
Jeugd en BMS geformuleerd. De door het
Bedrijfsbureau Peel 6.1 opgestelde notitie
‘Overdracht aan POHO Wmo, Jeugd en BMS’
was hiervoor de basis. Deze notitie is in de zes
colleges van 23 juni j.l. behandeld.
Voordat de stukken ter besluitvorming worden
behandeld in het AB en DB van Peel 6.1
van 10 juli a.s. worden deze middels dit
collegevoorstel voorgelegd aan de zes colleges
van B&W.
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5. Het DB van Peel 6.1 besluit om als bestuurlijk opdrachtgever voor de projectleider/kwartiermaker de 8 portefeuillehouders
Wmo, Jeugd, BMS te benoemen. Als ambtelijk
opdrachtgever voor de projectleider/kwartiermaker 1 gemeentesecretaris te
benoemen. Deze gemeentesecretaris betrekt
hierbij een lid van het management van de
gemeente
Helmond i.v.m. de noodzakelijke afstemming
met de afdeling Zorg en Ondersteuning en de
tijdelijke hosting via Helmond.
6. Het DB van Peel 6.1 besluit er vanuit consistentie voor te kiezen de lopende onderhandelingen met het BGO (sociaal beleidskader)
te laten voeren door Miranda de Ruijter (Gemert-Bakel) en de plv. voorzitter van de Directieraad Peel 6.1 (Bert Jansen).
7. Het DB van Peel 6.1 besluit tot aan de benoeming van de projectleider/kwartiermaker
het Bedrijfsbureau Peel 6.1 te vragen haar
werk voort te zetten i.s.m. de afdeling Zorg
en Ondersteuning en hosting Helmond. Na
benoeming wordt de ambtelijke ondersteuning
door de projectleider/kwartiermaker heroverwogen.
8. Het DB van Peel 6.1 besluit de Directieraad
Peel 6.1 te vragen het proces op te starten
om de DVO hosting Helmond te verlengen inclusief de standplaatswijziging van de medewerkers en het betrekken van de BOR/BGO.
9. Het DB van Peel 6.1 besluit om in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en
gelijktijdig informeel OR, GO en medewerkers
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te informeren.
10. Het DB van Peel 6.1 besluit het Bedrijfsbureau Peel 6.1 te vragen de communicatiestappen in beeld te brengen m.b.t. het vervolgproces om te komen tot de Uitvoeringsorganisatie Wmo, Jeugd en BMS.
2.

Niet-bespreekstukken

2.1

Beslissing op bezwaar Nassaustraat 2b te

1. Geadviseerd wordt het bezwaarschrift in afwij-

Door de eigenaar van het perceel Nassaustraat

O

Beek en Donk.

king van het advies van de commissie bezwaar-

2b te Beek en Donk is een bezwaarschrift inge-

schriften ongegrond te verklaren;

diend tegen het opleggen van een last onder

2. De verkeerde wettelijke grondslag en de on-

dwangsom. De commissie bezwaarschriften is

voldoende motivering van het besluit herstellen

van oordeel dat het bezwaar gegrond is, maar

in de beslissing op bezwaar c.q. de last onder

dat de gebreken kunnen worden hersteld in de

dwangsom;

beslissing op bezwaar door de juiste grondslag te

3. Bezwaarmaker wordt hiervan schriftelijk op de

kiezen en een deugdelijke belangenafweging te

hoogte gesteld.

laten plaatsvinden.

2.3

Subsidieaanvraag Bernadetteschool project

Ingestemd wordt met het afwijzen van de subsi-

O

Anne.

dieaanvraag van de Bernadetteschool voor het
bezoek aan Amsterdam in het kader van het project “Anne”.

2.4
O

Sponsoring verzoek TessAtSea.

1. Besloten wordt om het sponsorverzoek van

Tess Hille (14 jaar) woont in Helmond. Zij zit in

TessAtSea te weigeren.

klas 3 van het Willibrordgymnasium in Deurne.

2. Ingestemd is met bijgesloten antwoordbrief.

Komend schooljaar, in Gymnasium 4, heeft zij de
kans om samen met zo'n 30 andere vierdeklassers uit heel het land en vijf docenten gedurende
zes maanden op een antieke driemaster de oude
West-Indische handelsroute te bezeilen. Het pro-
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ject heet SchoolAtSea.
Zij heeft de gemeente Laarbeek aangeschreven
omdat zij de site van de Juni Watermaand heeft
gevonden op internet. Zij zag dat Laarbeek
“water” een warm hart toedraagt en hoopt
daarom op een sponsoring van haar project.
Tegen beslissing staat een mogelijkheid van
bezwaar open.
3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.2

Uitnodiging van Ondernemersclub Vier en

Wethouders Buter en Van Zeeland en burgemeester

O

ZLTO Laarbeek voor de gezamenlijke zo-

Ronnes gaan.

merbarbecue op 16 juli 2015 vanaf 19.00
uur in De Couwenbergh Aarle-Rixtel.
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