CONCEPT

COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL

VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie ALGEMENE ZAKEN en CONTROL, gehouden op 1 september 2011 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De genodigden
De griffier
De notulist

J.G. Leenders
F.A.A.M. van de Kerkhof, J.H.G. de Groot, P.W.J.M. van de Ven–
Schriks, H.A.M. van Moorsel, A.H.H. Beniers, D. van de Wiel–
Stevens, M.J.H. Vankan, J.P.M. Knapen, H.L.M. Span, R. Wever, J.
Bazuin, A.W. van Egmond
burgemeester J. Beenakker, wethouder J.H.J. van Bussel
C.W.J.B. Verborg
E.J.M. van der Heijden-van Bussel

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 16 juni 2011
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Beleid zondagavondopenstelling winkels
5.
Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten
6.
Stukken ter kennisneming aan de commissie.
7.
Rondvraag

De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat geen spreekrecht is aangevraagd en dat de omvraag begint bij de fractie VVD.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 16 juni 2011

De leden J. Knapen, fractie Leefbaar Asten en R. Wever, D66–HvA stellen de volgende wijziging voor:
Pag. 8, regel 6 en 7: De zinnen: “De fractie Leefbaar Asten zegt dat …. Weinig toegevoegde waarde heeft. Zij vraagt om meer helderheid”
vervangen door:
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“ De fractie D66-HvA vraagt opheldering over de huidige situatie, de voordelen/nadelen van glasvezel ten opzichte van kabel en de aanleg van glasvezel. Er is
veel promotie van Reggefiber en UPC die elkaar linea recta tegenspreken.”
Het verslag van 16 juni 2011 wordt vastgesteld met inachtneming van bovenstaande
wijzigingen.

Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 31 mei 2011, SRE Regio Eindhoven te Eindhoven: Aanvullende informatie bij aanbiedingsbrief Begroting 2012 van het SRE;
b. Brief d.d. 28 juni 2011, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
te Den Haag: Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers;
c. Brief d.d. 1 juli 2011, Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Den Haag:
Werkgeverschap griffie;
d. Brief d.d.4 juli 2011, SRE Regio Eindhoven te Eindhoven: Ontwikkelingen afbouw/besluit gemeenten;
e. Brief d.d. 5 juli 2011, gemeente Bergeijk te Bergeijk: Toezending motie en verzoek om reactie;
f. Brief d.d. 11 juli 2011, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost te Eindhoven: begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015;
g. Brief d.d. 15 juli 2011, Inspectie Openbare Orde en Veiligheid te Den Haag:
Rapport aan de slag aan Bibob;
h. Brief d.d. 25 juli 2011, Inspectie Openbare Orde en Veiligheid te Den Haag:
Aanbiedingsbrief rapportage monitor wet mbveo;
i. Brief d.d. 28 juli 2011, Halt Oost-Brabant te Eindhoven: Bezwaar tegen voorgenomen bezuinigingen.
De commissie neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan.

Agendanummer 4

Beleid zondagavondopenstelling winkels

De fractie CDA doet de suggestie om het beleid zo vorm te geven dat full service supermarkten zoals AH en PLUS af te wisselen met discountsupermarkten zoals ALDI
en LIDL
Het lijkt de fractie D66-HvA onwaarschijnlijk dat bijvoorbeeld een slager of een bakker zo’n groot draagvlak heeft om open te zijn. Zij vraagt of het zinvol is om als gemeente met een toeristische status meer mogelijkheden te creëren. Op de suggestie
van het CDA geeft zij aan geen voorstander te zijn van onderscheid in supermarkten.
De fractie Leefbaar Asten vindt het begrip “recreatieve gemeente” mager verwoord
in het stuk, maar kan zich verder vinden in het beleid. Een onderscheid maken tussen soorten supermarkten onderschrijft zij niet.
De fractie PGA-PvdA wil graag opnemen dat er een restrictie komt wat betreft de
winkels die mee mogen doen. Je schiet je doel voorbij als je de ene week de slager
en de andere week de bakker open zou hebben. Wat haar betreft geldt de openstelling enkel voor supermarkten. Ook zij zijn niet voor de suggestie van de fractie CDA.
De fractie Algemeen Belang vraagt of ons te categoriseren tot een gemeente met
een toeristische status opweegt tegen de nadelen ervan. Gezien de kosten en risico’s
ziet zij dit vooralsnog niet zitten. Zij vraagt zich af of de behoefte er überhaupt wel is
om elke zondag open te zijn.
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Loting vindt zij een goede manier om te bepalen wie open zou mogen zijn. Ook zij
spreekt haar voorkeur uit voor een openstelling van enkel supermarkten zonder
daarin een onderscheid te maken tussen discount en full service supermarkten.
Wethouder Van Bussel zegt dat er wellicht speciaalzaken geïnteresseerd zouden
kunnen zijn en mee willen doen met de loting Hij verwacht dat overigens niet. Een
algemene zondagopenstelling kan enkel indien Asten de status krijgt van toeristische
gemeente. Naar zijn mening is dit geen realistisch uitgangspunt. Daarnaast wordt
het ook lastig om dat te bereiken als we dat zouden willen. De zondagopenstelling
moet immers ondersteunend zijn aan het toerisme. Risico is ondermeer dat eventuele bezwaarmakers bij de Raad van State in het gelijk worden gesteld. Er zijn gemeente met meer toeristische impact, die deze status niet kregen. Na overleg met
de supermarkten en OVA is het systeem van loting gekozen. Dit is duidelijk en eerlijk. Hij bevestigt dat de middenstand van Asten inderdaad soms al moeite heeft met
de huidige 12 zondagopenstellingen. Qua soort supermarkt kan geen onderscheid
worden gemaakt gelet op het gelijkheidsbeginsel.
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis heeft genomen van het vastgestelde beleid.

Agendanummer 5

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

a. SRE- aangelegenheden
Burgemeester Beenakker geeft aan dat de begroting 2012 SRE nog in concept is
en er nog wijzigingen kunnen komen nadat verschillende zaken verder zijn uitgewerkt. Vragen zijn aan de orde zoals: wat blijven we doen, wat kan er subregionaal
worden opgepakt en wat betekent dit financieel? Dit kan mogelijk leiden tot een verlaagde inwonersbijdrage.
De adviesgroepen van het SRE waarin wethouders en bestuursleden zitten, rapporteren aan het dagelijks bestuur en geven deze input voor de begroting 2012.
Ook wordt besproken hoe de bestuurlijke organisatie efficiënter kan worden ingericht. Zoals het gebruiken van businesscases bij diverse onderwerpen en een efficientere wijze van vergaderen in te voeren.
b. Ontwikkelingen VVV
Wethouder Van Bussel geeft, mede naar aanleiding van de berichten uit GemertLaarbeek, over de ontwikkeling rond de VVV aan dat de problemen in Asten zijn opgelost. De nieuwe locale stichting heeft in goed overleg de locale VVV overgenomen
van de regio VVV. Het beeldmerk VVV mag nog worden gevoerd tot eind dit jaar.
Daarna is het afhankelijk van de kosten of het beeldmerk wordt gehandhaafd of dat
voor een plaatselijk beeldmerk wordt gekozen. Het budget voor promotie van de Peel
wordt tijdelijk geparkeerd. In de Peelregio wordt nader bezien hoe pormotie kan
worden opgepakt.
c. Landsbanki
Wethouder Van Bussel informeert de commissie over de stand van zaken. Op 20
september 2012 is de zitting van de Hoge Raad in IJsland over dit onderwerp. Gehoopt wordt dat deze de eerdere uitspraak van een lagere rechtbank volgt en we een
preferente positie krijgen in de terugbetaling. Over het tempo is helaas nog niets te
zeggen.
Wanneer de preferente positie niet tot 100% uitbetaling komt, zou een eigen actie
overwogen kunnen worden dat is niet wenselijk. In dit geval blijft er een kleine restschuld over die moet worden afgeboekt.
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a.
b.
c.
d.
e.
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Stukken ter kennisneming aan de commissie

Treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning;
Agenda en verslag Algemeen Bestuur-Regionaal College Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Politie Brabant Zuid-Oost d.d. 30 juni 2011;
Memo ontwikkelingen brandweer;
Berap griffie 2011;
Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.

Punt a.
De fractie Leefbaar Asten vraagt zij zich af of we ons zorgen moeten maken over
de gepresenteerde cijfers.
De fractie Algemeen Belang zegt dat de cijfers en de planning er goed uit zien.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat het niet nodig is om je zorgen te maken. Dit
zou enkel nodig zijn wanneer we op 8 november a.s. besluiten alle wensen te honoreren. Wel moet men zich in het algemeen zorgen maken over de macroeconomische ontwikkelingen en mogelijke gevolgen daarvan voor de gemeente.
Punt c in relatie met agendapunt 3 e.
Burgmeester Beenakker licht een en ander vooraf toe. De ter inzage liggende
memo en bijlagen laten zien dat het de kant op gaat dat de vrijwillige brandweerlieden in regionale dienst komen. Plaatselijk werd gekozen voor een vrijwillige brandweer in gemeentelijke dienst met regionale taken. Echter de Tweede Kamer is voornemens de wet op de veiligheidsregio’s toch aan te passen zodat alle brandweermedewerkers in regionale dienst komen.
Vooralsnog wordt de lijn aangehouden: lokale korpsen met vrijwilligers in lokale
dienst. Mocht de wet wijzigen, dan zal die worden gevolgd. Wel kijken we naar de
gevolgen en dienen de randvoorwaarden te worden geformuleerd waaronder vrijwilligers in dienst van de regio zouden kunnen komen. Hierover wordt met de vrijwilligers uitvoering gecommuniceerd.
Er ligt de motie van de gemeente Bergeijk waarin zij vasthouden aan het behoud van
de lokale vrijwillige brandweer. Zij gaan mogelijk in verzet tegen eventuele regionalisering. De gemeente wordt om een reactie gevraagd. Voorgesteld wordt om steun te
betuigen aan de motie, in die zin dat ook wij voorstander zijn van vrijwilligers in lokale dienst. Daarnaast zal worden aangegeven dat niet in verzet gegaan wordt tegen
nieuwe wetgeving als deze is vastgesteld, maar dat wel de randvoorwaarden geformuleerd worden waaronder de vrijwilligers in regionale dienst functioneren.
De fractie VVD onderschrijft de conclusie van het college en vindt dat onze gemeente even ver moeten gaan als de gemeente Bergeijk. Verder vraagt zij of er gegevens
bekend zijn in hoeverre regionalisering effect heeft gehad op vrijwilligers in andere
gemeenten.
De fractie D66-HvA geeft aan blij te zijn met het feit dat het college volledig achter
de motie staat van Bergeijk. Lokale binding en motivatie vindt zij erg belangrijk. Zij
adviseert echter het onderdeel, waarin gesteld wordt dat niet in verzet gegaan wordt
tegenover de eventuele wetswijziging en dat al onderzoek wordt gedaan onder welke
voorwaarden vrijwilligers in regionale dienst kunnen functioneren, niet op te nemen
in bovengenoemde brief. Dit maakt de brief minder krachtig. Kortom: wel onderzoek
doen maar niet opnemen in de brief. Tot slot wil zij weten of er nog informatie komt
van de VNG.
De fractie Leefbaar Asten vindt het goed dat men in kennis is gesteld. De afspraak
in Asten is om niet te reageren op moties vanuit andere gemeenten, maar dit keer
moet een uitzondering worden gemaakt. Verder spreekt zij haar zorg uit over de po-
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sitie van de vrijwilligers. Deze zijn niet ‘zomaar’ lid van de brandweer. Het zou erg
jammer zijn als hierdoor vrijwilligers zouden afhaken.
De fractie PGA PvdA sluit zich hierbij aan; de lokale brandweer is belangrijk en zij
ondersteunt de reactie op de motie van de gemeente Bergeijk.
De fractie CDA heeft ook sympathie voor de brief maar vraagt naar de situatie van
Asten en Someren in vergelijking met gemeente Deurne.
De fractie Algemeen belang sluit zich aan bij het betoog van de burgemeester. Bij
een lokale brandweer is de betrokkenheid het grootst en de lijnen het kortst.
Burgemeester Beenakker stelt naar aanleiding van de opmerking van de fractie
D66-HvA voor de reactie te splitsen. Richting Den Haag ondersteuning van de motie
van de gemeente Bergeijk. En binnen de regio intern kijken naar de randvoorwaarden, mocht onverhoopt regionalisering een feit worden.
De samenwerking Asten Someren is hier niet zozeer aan de orde. Gekeken moet
worden naar de gebiedsdekking. Deze houdt zich niet aan gemeentegrenzen.
Hoe regionalisering in andere gemeenten is opgepakt, is heel verschillend. Soms
heeft het geleid tot een uitstroom van vrijwilligers.
Punt d.
De fractie Algemeen Belang vraagt hoe het staat met afwerking inrichting raadzaal.
De griffier zegt dat vervanging van de geluidsapparatuur in de begroting staat die
op 8 november behandeld wordt. Het audio visuele gedeelte: uitzending op site,
beeldopnamen en dergelijke gebeurt in samenwerking met Someren, maar staat, gelet op de bezuinigingen op een laag pitje
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis heeft genomen van bovenstaande stukken en de burgermeester en griffier het mandaat geeft betreffende de reactie
naar de gemeente Bergeijk. De reactie zal dan ter inzage worden gelegd.

Agendanummer 7

Rondvraag.

De fractie Leefbaar Asten vraagt naar het gesprek met Rabobank Peelland zuid.
De fractie CDA vraagt naar de stand van zaken van het onderzoek naar papierloos
werken met gebruik van iPads . Ook vraagt zij of er afspraken zijn met camping Prinsenmeer over afstemming van evenementen.
De fractie Algemene Belang signaleert dat er weer overlast is van hangjongeren in
het Moussaultpark.
Burgmeester Beenakker zegt dat hij nog geen signalen heeft gehad inzake overlast hangjongeren. Hij zal het signaal doorgeven aan handhaving en de jongerenwerker. Inzake de iPad is eerder gesproken. Dit hangt samen met de implementatie van
DMS, het digitaliseren van alle documenten in de loop van 2012. Hij zegt toe de
commissie hierover te informeren via een memo.
Wethouder Van Bussel geeft inzake het gesprek met de Rabobank aan, het te hebben gehad over ontwikkelingen in economische sectoren. Wat betreft de activiteiten
op de camping zegt hij dat ze daar vrij zijn activiteiten te organiseren voor hun gasten. Dat dit in concurrentie is met andere evenementen, dat zij zo.
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Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voor verslag,
de griffier
ir. C.W.J.B. Verborg

dict: EvdH
typ : 08
coll:

