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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 5 november 2019

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

Collegevergadering d.d.

met het concept vastgesteld.

Toelichting op besluit

29 oktober 2019
1.2

23244

O

Besluit intentieverklaring lokaal

Het college stemt in met:

In dit voorstel wordt aan het college

sportakkoord

1 Het uitspreken van de intentie om een

gevraagd de intentie uit te spreken om

lokaal sportakkoord te sluiten en daarvoor de
intentieverklaring te ondertekenen.
2 De offerte van Sport Service Noord
Brabant (SSNB) voor de ondersteuning van

een lokaal sportakkoord te sluiten en in te
stemmen met offerte van SSNB voor de
ondersteuning van het proces om tot een
lokaal sportakkoord te komen.

het proces om tot een lokaal sportakkoord te
komen.
3. Mandatering wethouder mw. Slaets voor
ondertekening van de overeenkomst.
1.3

37982

Parkeerbeleidsnota 2019

O

Cie RD

Ingestemd wordt om na advies van de

Op 28 mei 2014 heeft de gemeenteraad

20 november

commissie Ruimtelijk Domein de raad voor

de Parkeerbeleidsnota 2014 vastgesteld.

te stellen om de Parkeerbeleidsnota 2019

Inmiddels zijn er een aantal zaken

Raad

vast te stellen met dien verstande dat in de

gewijzigd en dat is de reden voor deze

12 december

tekst nog enige aanpassingen dienen plaats

nieuwe Parkeerbeleidsnota 2019.

te vinden.
1.4
O

37632

Leerlingenvervoer 2019 -2020

Besloten is om met toepassing van artikel 23

- Besloten is om met toepassing van

Kindcentrum SBO Petrus Donders

leerlingenvervoer toe te kennen tot einde

artikel 23 van de verordening

schooljaar.

Leerlingenvervoer gemeente Laarbeek
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2014, leerlingenvervoer toe te kennen.
- In te stemmen met de bijgesloten
beschikking.
- de eigen bijdrage vast te stellen op
€153,1.6

38892

APV 2020

O

CIE AZ

1. De Algemene Plaatselijke Verordening

Gelet op het feit dat de huidige APV

21 november

Laarbeek 2013 (APV) en de Eerste Wijziging

verouderd is en bestaat uit twee besluiten

Algemene Plaatselijke verordening Laarbeek

(zijnde de Algemene Plaatselijke

Raad

2013 (gepubliceerd op 1 mei 2017) worden

Verordening Laarbeek 2013 en de Eerste

12 december

ingetrokken;

Wijziging Algemene Plaatselijke

2. De Algemene Plaatselijke Verordening

verordening Laarbeek 2013, gepubliceerd

gemeente Laarbeek 2020 wordt vastgesteld.

op 1 mei 2017) wordt een nieuwe APV
vastgesteld.
De nieuwe APV, de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Laarbeek 2020,
speelt in op huidige maatschappelijke
thema’s en zal gemakkelijker hanteerbaar
zijn voor burgers, handhavers en andere
betrokkenen.

1.7
O

39040

Principeverzoek aanpassing en

Besloten wordt geen medewerking te

Cedrus Vastgoed b.v. heeft een

gebruik pand Heuvel 1 Lieshout

verlenen aan het plan en de aanvrager

principeverzoek ingediend om het

hierover te informeren.

voormalige kantoorpand van
Woningstichting Laarbeek aan de
Heuvel 1 te Lieshout kamergewijs te
mogen gaan verhuren aan kenniswerkers
van Hitmetal uit Beek en Donk.
Hiervoor dient het kantoorpand grondig te
worden verbouwd tot een aantal
wooneenheden voor in totaal circa 45
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kenniswerkers.
1.8
O

36418

Vaststelling duurzaamheidsagenda

CIE AZ

1. Kennis nemen van en instemmen met de

Om invulling te geven aan de bestuurlijke

2019

21 november

duurzaamheidsagenda Laarbeek

wens om meer focus aan te brengen in

2. De duurzaamheidsagenda via de

het Laarbeeks duurzaamheidsprogramma

Raad

commissie Algemene Zaken ter vaststelling

is de voorliggende duurzaamheidsagenda

12 december

voorleggen aan de gemeenteraad.

opgesteld. De agenda is het resultaat van
een uitgebreid participatietraject en heeft
zes thema’s opgeleverd waarop we in
gaan zetten. Voor elk van de thema’s zijn
ambities geformuleerd en activiteiten /
projecten benoemd om daar invulling aan
te geven. Een belangrijke rode draad is
de aandacht voor voorlichting,
communicatie, interactie en gedragsbeïnvloeding.
In de duurzaamheidsagenda is daarom
een apart hoofdstuk opgenomen dat
hierop ingaat.
Daarnaast vormt de voorliggende
duurzaamheidsagenda een belangrijk
sturingsinstrument voor de gemeenteraad. Door te werken met één
dynamische duurzaamheidsagenda blijft
het overzicht steeds bewaard en zijn de
consequenties die een keuze heeft voor
andere activiteiten, relatief gemakkelijk
en snel inzichtelijk te maken.
De duurzaamheidsagenda zal de
interactie met de raad bevorderen en de
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raad meer in positie brengen om te
kunnen (bij)sturen
1.9
O

37977

Belastingverordeningen 2020

CIE AZ

**1. de raad in zijn vergadering van 12

Jaarlijks stelt de raad de

21 november

december 2019 te laten besluiten conform

belastingverordeningen voor het

bijgaande conceptbesluiten vast te stellen;

aankomende jaar vast zodat de

Raad

- a. de verordening onroerende-

belastingaanslagen rechtsgeldig kunnen

12 december

zaakbelastingen Laarbeek 2020,

worden opgelegd. De onderstaande

- b. de verordening afvalstoffenheffing

verordeningen worden in dit voorstel

Laarbeek 2020,

behandeld:

- c. de verordening rioolheffing Laarbeek

1. De verordening onroerende-

2020,

zaakbelastingen Laarbeek 2020,

- d. de verordening reclamebelasting

2. de verordening afvalstoffenheffing

Laarbeek 2020,

Laarbeek 2020,

- e. de Legesverordening Laarbeek 2020,

3. de verordening rioolheffing Laarbeek
2020,

**2. de raad in zijn vergadering van 12

4. de verordening reclamebelasting

december 2019 te laten besluiten om in te

Laarbeek 2020,

trekken;

5. de Legesverordening Laarbeek 2020.

- a. de verordening onroerendezaakbelastingen 2019,

De verordeningen 1 t/m 4 zijn

- b. de verordening afvalstoffenheffing 2019,

geactualiseerd door

- c. de verordening rioolheffing 2019,

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

- d. de verordening reclamebelasting 2019,

(BSOB). De Legesverordening is lokaal

- e. de Legesverordening 2019 Laarbeek

geactualiseerd. Overigens is BSOB
voornemens om voor belastingjaar 2021

**3. het besluit wordt opgenomen in het

in te zetten op harmonisatie van de

gemeenteblad.

diverse verordeningen.
Voor de verordening reclamebelasting
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geldt dat het gebied waarin
reclamebelasting wordt geheven, wordt
uitgebreid met omgeving Heuvelplein.
De overige inhoudelijke wijzigingen van
de verordeningen 2020 zijn beperkt en
worden nader toegelicht onder paragraaf
5 “Onderbouwing”.
De tarieven die in deze verordeningen zijn
opgenomen zijn aangepast volgens de
uitgangspunten van de conceptbegroting
2020. Eventuele wijzigingen, voortvloeiend uit de behandeling van de
begroting in de raad van 7 november
2019, worden vóór de raadsvergadering
van 12 december 2019 verwerkt in de
belastingverordeningen 2020.
1.10

39472

O

Raadsinformatiebrief Meerjaren

RIB

De raad via een Raadsinformatiebrief in

Door middel van een raadsinformatiebrief

Onderhoudsplan MJOP

kennis te stellen van de voortgang en

wordt de raad op de hoogte gesteld over

gemeentelijke gebouwen 2019-

financiële ontwikkelingen met betrekking tot

van de voortgang en financiële

2028

het MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP)

ontwikkelingen met betrekking tot het

gemeentelijke gebouwen 2019-2028

MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP)
gemeentelijke gebouwen 2019-2028 in
het algemeen en de consequenties
daarvan voor de dotaties aan de
voorziening onderhoud gebouwen in het
bijzonder.

1.13
O

29081

Vervolgproces overname
Vierbinden: keuze uit de
prosposities

Er wordt ingestemd met:
-

In dit voorstel is de voortzetting van het

Voor de uitvoering van de taak

overnameproces van Vierbinden aan de

‘welzijn’ gaat de gemeente Laarbeek

orde.
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een subsidierelatie aan met LEVgroep.
-

Het definitief beëindigen van de
subsidierelatie met Vierbinden.

-

Voor het toekennen, aanvragen en
vaststellen van de subsidies 2020 en
2021 wordt de in dit voorstel
opgenomen procedure gehanteerd.

-

Brief in bijlage als reactie op de
inzonden zienswijze van Vierbinden
dd. 28 oktober 2019.

-

Om de gewenste synergie te
realiseren tussen ‘welzijn’ en ‘beheer
en exploitatie van de
gemeenschapshuizen’ neemt de
gemeente een nadrukkelijke regierol
in het samenwerkingsproces tussen

beide uitvoerders.
Voor wat betreft onderstaand advies
wordt voorgesteld dit op 19 november
a.s. ter toetsing voor te leggen aan de
gemeenteraad, om dan op 26 november
a.s. tot een definitief besluit te komen.
Voor de uitvoering van de taak ‘beheer en
exploitatie van gemeenschapshuizen ’gaat
de gemeente Laarbeek een subsidierelatie
aan met een door het burgerinitiatief op te
richten stichting.

Zaaknummer:

39374-2019

Documentnummer:

39374-2019:181838

2.1

38361

O

Aanvraag routeontheffing LPG

Ingestemd wordt om akkoord te gaan met

De afgelopen 10 jaar is al een ontheffing

gemeente Laarbeek

het verlenen van een nieuwe ontheffing op

verleend aan Nefco Services BV op het

grond van artikel 87 van het RVV aan Schenk

verbod voor vrachtverkeer op een deel

Papendrecht BV voor 4 vrachtwagen-

van de Bosscheweg. Nu is er een nieuw

combinaties.

verzoek van Schenk Papendrecht B.V.
(namens hun opdrachtgever NEFCO
Services) om ook voor de komende 5 jaar
een ontheffing te krijgen.

2.4
O

37612

Werkgeversvereniging

Conceptbesluit; De raad voor te stellen:

Om een juridische solide basis te maken

Gemeenschappelijke Regelingen

1. Aan het algemeen bestuur van GGD

voor de arbeidsvoorwaarden binnen

kenbaar te maken geen wensen en

Gemeenschappelijke Regelingen richt de

bedenkingen te hebben inzake het deel-

VNG een nieuwe landelijke

nemen van de werkgeversvereniging voor de

werkgeversvereniging op voor

GGR

gemeentelijke gemeenschappelijke

2. Aan het algemeen bestuur van Senzer

regelingen. Enkele gemeenschappelijke

kenbaar te maken geen wensen en

regelingen in onze regio verzoeken de

bedenkingen te hebben inzake het deel-

deelnemende gemeenten om eventuele

nemen van de werkgeversvereniging voor de

wensen en bedenkingen kenbaar te

GGR

maken aan de betreffende gemeen-

3. Aan het algemeen bestuur van MRE

schappelijke regeling.

kenbaar te maken geen wensen en
bedenkingen te hebben inzake het deelnemen van de werkgeversvereniging voor de
GGR
4. Aan het algemeen bestuur van de
Omgevingsdienst zuid oost Brabant (ODZOB)
kenbaar te maken geen wensen &
bedenkingen te hebben inzake het deelnemen van de werkgeversvereniging voor de
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GGR
3.2

Uitnodiging van Harmonie O&U voor

Burgemeester voor de pauze en wethouder

O

Herfstconcert 2.0 op 9 november 2019

Slaets onder voorbehoud.

3.5

Uitnodiging Vogelvereniging Laarbeek voor

Burgemeester gaat zaterdag en eventueel

O

bezoek Vogeltentoonstelling op 8, 9 en 10

wethouder Briels.

november 2019

