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Besluitenlijst van de commissie Algemene Zaken d.d. 6 april 2017.
Aanwezig:
de heer J.P.H. Gruijters

voorzitter

de heer F.M.J. Biemans

lid

de heer M.J.T. van der Heijden

lid

mevrouw M.C. Slaets-Sonneveldt

lid

de heer B.M. Straatman

lid

de heer J.H. Strijbosch

lid

de heer B.H.M. Swinkels

lid

mevrouw M.A.H. van der Zanden-Swinkels lid
de heer M.L.M. van Heijnsbergen

griffier

de heer F.L.J. van der Meijden

burgemeester

de heer A.J.L. Meulensteen

wethouder

de heer F. Rooijakkers

medewerker afdeling Bedrijfsvoering

1.

Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er zijn geen
insprekers.
2.

Vaststelling van de agenda.

De agenda wordt conform het concept vastgesteld.
3. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 23 februari 2017.
De Besluitenlijst wordt vastgesteld.
Mevrouw Van der Zanden mist de toezegging dat de commissie zal worden bijgepraat over de
organisatie ontwikkeling en dat de trainees zich bij die gelegenheid nader zullen voorstellen.
Dit zal in de toezeggingenlijst worden opgenomen.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
Mevrouw Van der Zanden is benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot de
organisatie van de dragons den.
De heer Straatman wijst op de mogelijkheid van een herstarterslening en vraagt of het college
de invoering daarvan heeft overwogen.
De heer Strijbosch informeert wanneer de kadernota wordt uitgereikt.
Wethouder Buter zal nagaan wat de stand van zaken is met betrekking tot de organisatie van de
dragons den en dit met de commissie communiceren.
Wethouder Meulensteen vindt de suggestie van de heer Straatman interessant en zal zich hierin
verdiepen. De kadernota wordt verstrekt zodra deze is vastgesteld door het college. Een exacte
datum is nog niet bekend.
5. Beslissing op bezwaar inzake bezwaarschrift Juridisch Bureau Van der Aa tegen
het besluit van de gemeenteraad van 21 april 216.

Mevrouw Van der Zanden vraagt of het mogelijk is om het besluit uit te stellen in afwachting
van de uitkomst van de lopende procedure bij de Raad van State.
De burgemeester is van mening dat dit juridisch gezien een uitgemaakte zaak is. Een
bestemmingsplanwijziging is niet aan de orde. Het verzoek daartoe staat los van de procedure
die op dit moment loopt bij de Raad van State. Hij ontraadt dan ook het verzoek om uitstel.
De andere fracties zien een uitstel niet zitten en zijn verheugd dat er een einde komt aan deze
slepende kwestie.
De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te
behandelen.
6. Aankoop en grondruil t.b.v. EVZ Goorloop.
Mevrouw Slaets en de heren Swinkels en Strijbosch zijn erg positief over dit voorstel en zijn blij
dat de glastuinbouwbestemming kan worden geschrapt.
Mevrouw Van der Zanden merkt op dat een aantal onderliggende stukken niet meegewogen
konden worden in de voorbespreking en wil het voorstel daarom graag als bespreekstuk
behandeld zien.
De heer Van der Heijden informeert naar bestemmingsmogelijkheden van het perceel van
Pennings aan de Pater Becanusstraat.
Wethouder Meulensteen is blij met de brede steun. Dit is een unieke kans voor Laarbeek. Alle
stukken die geleid hebben tot deze overeenkomst liggen voor de raadsleden ter inzage. Naar
aanleiding van de vraag van de heer Van der Heijden merkt hij op dat de bedrijfswoning op de
hoek Molenweg- Pater Becanusstraat een woonbestemming zal krijgen. Ten aanzien van de
voorgenomen bestemming van het andere bedrijfsperceel zal hij de commissie schriftelijk
antwoorden.
De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als bespreekstuk
te behandelen.
7. Voorstel tot vaststelling van de 1e financiële bijstelling 2017.
Mevrouw Van der Zanden haalt enkele vreemde passages in de financiële bijstelling aan die
volgens haar niet kloppen. Verder vraagt zij waarom enkele bestedingen ten behoeve van
gemeentelijke gebouwen via de algemene reserve worden gefinancierd en niet via de reserve
gemeentelijke gebouwen. Tot slot vraagt zij of de raads- en commissieleden tussentijds
geïnformeerd kunnen worden over de vorderingen in het vervolgproces buitensportverenigingen.
Wethouder Meulensteen dankt mevrouw Van der Zanden voor haar opmerkzaamheid en zal de
omissies laten aanpassen.
Wethouder Buter merkt op dat de reserve gemeentelijke gebouwen is bedoeld voor planmatig
onderhoud. Dat is hier niet aan de orde en daarom is een andere dekking nodig. Het proces met
de buitensportverenigingen is nog lopende en verkeert op dit moment in een fase die nog niet
rijp is om gedeeld te worden. Zij zegt toe de commissie op de hoogte te houden van de
voortgang in het proces.
De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te
behandelen.
8.

Voorstel tot wijziging van de tarieventabel van de Legesverordening 2017.
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De heer Van der Heijden is benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van
glasvezel in het buitengebied.
Mevrouw Slaets vraagt zich af of het eindresultaat uiteindelijk wel kostendekkend zal zijn met
de voorgestelde wijziging.
De heer Straatman vraagt of er al overeenstemming is over een convenant.
De burgemeester geeft een korte toelichting op het proces van de onderhandelingen. Hij wijst
erop dat de leges kostendekkend moeten zijn. Daar gaat hij op toezien. Er is 55 %
aansluitpotentie voor het hele gebied vereist om tot aanleg over te kunnen gaan. Hij verwacht
dat het convenant nog in de maand april van dit jaar kan worden ondertekend
De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te
behandelen.
9. Verzoek tot beschikbaarstelling van een krediet voor de vijver van het
gemeentehuis.
De heer Swinkels wil graag een verklaring van de opbouw van de kosten en vraagt hoe het zit
met het onderhoud.
Mevrouw Slaets mist eveneens een financiële onderbouwing. Zij zou die graag bij het
raadsvoorstel gevoegd zien. Verder vraagt zij of voor de uitvoering ook Laarbeekse
ondernemers zijn benaderd en of de architect van het gemeentehuis is geraadpleegd. Zij stelt
voor om een bord met uitleg aan de rand van de vijver te plaatsen.
De heer Strijbosch is het eens met het voorstel maar wil ook graag een financiële onderbouwing
zien.
Mevrouw Van der Zanden wil dat de onderliggende stukken aan het voorstel worden
toegevoegd. Zij vraagt of er ook alternatieven zijn bekeken. Verder wil zij weten wat de
architect hiervan vindt gelet op een mogelijk auteursrecht.
Wethouder Buter snapt de vraagtekens van de commissie bij de hoogte van het bedrag. Zij zal
de commissie inzage geven in de opbouw van de kosten. Daarbij merkt zij op dat de hoogte van
de kosten vooral te maken heeft met de techniek die wordt toegepast. Het ontwerp is
‘hufterproof’ voor zover dat mogelijk is. De suggestie van mevrouw Slaets om een bord met
uitleg te plaatsen neemt zij graag over. Ook de opmerking om het plan te overleggen met de
architect neemt zij ter harte. Zij zal een afbeelding bij de stukken voegen om een idee te geven
hoe het eruit komt te zien.
De heer Rooijakkers geeft een korte technische toelichting op het plan. Hij merkt onder andere
op dat het eiland wordt opgebouwd in lijn met het gebouw. Het principe is ook al op andere
plaatsen toegepast, alleen niet in deze vorm. Het is een specialistisch concept dat maar door
een beperkt aantal ondernemers kan worden uitgevoerd. De struiken die worden geplant komen
wel uit Laarbeek.
De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als bespreekstuk
te behandelen.
10. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
De burgemeester heeft geen mededelingen met betrekking tot de verschillende
gemeenschappelijke regelingen.
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De commissie bespreekt vervolgens nog kort de ervaringen van de bijeenkomst van de MRE
over de integrale strategie ruimte van 5 april 2017. Opgemerkt wordt dat er een aparte website
komt voor de verdere uitwerking van de integrale strategie ruimte.
11. Rondvraag.
Mevrouw Van der Zanden wil graag een overzicht van de inhuur van personeel in 2016.
Wethouder Buter geeft aan dat deze informatie sinds vorig jaar standaard wordt opgenomen in
de jaarrekening.
12. Sluiting.
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 mei 2017.
De griffier,

De voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen

J.P.H. Gruijters
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