VERSLAG
van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten, gehouden op
dinsdag 16 december 2014, om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De griffier
De notulist

burgemeester H.G. Vos
F.C. van Helmond, P.W.J.M. van de Ven–Schriks, H.A.M. van Moorsel, P.P.M. Bakens, D.R. van Schijndel, J.P.E. Bankers, J.G. Leenders, J.H.G. de Groot, R. Wever, A.J. Koopman, P.A.J.M. BerkersCoolen, M.J.H. Vankan, M.A.T.M. van den Boomen, A.H.H. Beniers,
N. Hagelaar-Koppens, A.W. van Egmond
de wethouders J.H.J. van Bussel, Th.M. Martens en J.C.M. Huijsmans en de loco-gemeentesecretaris M.W.A.M Sprangers
M.B.W. van Erp-Sonnemans
M.J.C. Feijen-Lamberts

Afwezig is:

F.G.A. Hurkmans

De genodigden

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergaderingen van 3 en 4 november 2014
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
4.
Lespunt Ommel
5.
Verordeningen Participatiewet
6.
Beleidsplan WMO 2015-2017
7.
Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2014
8.
Communicatienota 2015-2018
9.
Bestuursopdracht ambitie, taken en geld 2016-2019
10. Regionale Agenda en Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven
11. Wet markt en overheid economische activiteiten aan te wijzen als uitzonderingen van algemeen belang
12. Belastingverordeningen 2015
13. Aanbestedingsdocument, algemene inkoopvoorwaarden en concept overeenkomst met betrekking tot aanbesteding van de accountant
14. Verordening voor de uitoefening van de Rekenkamerfunctie
15. Sluiting

De voorzitter opent de vergadering. Bij lot wordt bepaald dat de beraadslagingen
en eventuele hoofdelijke stemmingen zullen aanvangen bij het lid Vankan van de
fractie Leefbaar Asten.
De voorzitter geeft het woord aan de inspreker de heer Scheren, voorzitter Raad
van Toezicht, Stichting Platoo m.b.t. agendapunt 4 lespunt Ommel.
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De heer Scheren staat graag stil bij de wens voor het behoud van de basisschool in
Ommel. Hij is blij voor de mensen in Ommel, en verheugd dat Platoo hierin iets kon
betekenen. Een voorbeeld van zichtbare kracht in een kleine dorpsgemeenschap.
Vanuit diverse bestuurslagen staat het leefbaar houden van kleine dorpen hoog in
het vaandel, bijv. de IDOP regeling. Maar een schoolbestuur kan ook besluiten om
een school te sluiten, bijvoorbeeld vanuit het argument hoge kosten, vanuit een rekenexercitie. Dat past niet in deze tijd, waarin we veel waarde aan het immateriële
hechten, deze zachte opbrengsten zijn bepalend voor het resultaat onder aan de
streep. Platoo heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Aan goed onderwijs zou de
link hangen van het aantal kinderen op de school. Onderwijskwaliteit en schaalgrootte van de scholen zijn niet 1 op 1 te verbinden. Goed onderwijs wordt bepaald door
leerkrachten, betrokken ouders etc. Platoo heeft een aantal kleine scholen in haar
organisatie, met goed kwalitatief onderwijs. Platoo handelt vanuit een missie, net
zoals de mensen uit Ommel. Dat is de basis voor een duurzame relatie.
Er worden geen verduidelijkende vragen vanuit de raad gesteld.

Agendanummer 14.12.01 Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 14.12.02 Verslag van de openbare raadsvergaderingen van 3
en 4 november 2014
Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke
stemming worden de verslagen vastgesteld.

Agendanummer 14.12.03 Ingekomen stukken en mededelingen
Zonder dat iemand het woord verlangt, worden de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen.
Mededelingen:
De voorzitter geeft aan dat de heer Knapen, burgercommissielid van de fractie
Leefbaar Asten het commissie AZC lidmaatschap beëindigt. Dat is jammer. De voorzitter spreekt dank uit voor zijn inzet, hij was een betrokken lid.
Ook de heer Vankan betreurt het vertrek, maar respecteert het besluit van de heer
Knapen. Namens de fractie Leefbaar Asten ook dank voor zijn inzet.

Agendanummer 14.12.04 Lespunt Ommel
De fractie Leefbaar Asten is verheugd over wat de vrienden van de school gaan
doen. Zij heeft eerder aangegeven hiervan graag een snellere evaluatie te zien, maar
de fractie hoopt op uitvoering conform de insteek van de woorden van de heer Scheren.
De fractie PGA/PvdA vindt het een duidelijk verhaal van de heer Scheren, ze wenst
de school veel succes.
De fractie VVD wenst de school ook veel succes.
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Dat geldt ook voor de fractie Algemeen Belang. Platoo heeft het initiatief genomen
en ook de moeite genomen om in te spreken. De insteek om te zoeken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden is de juiste houding. Platoo heeft haar nek
uitgestoken. De bewoners in Ommel hebben heel veel inzet getoond en blijven dat
ook doen.
De fractie CDA geeft aan dat het woord ‘participatiesamenleving’ als synoniem voor
bezuinigen wordt gezien. Maar in dit geval is 1 + 1 = 4. Vrienden van de school, Platoo, gemeente, bewoners Ommel. Letterlijk een schoolvoorbeeld van wat er mogelijk
is met de juiste inzet en samenwerking. De fractie kan hier prima mee instemmen.
De fractie D66-HvA is hekkensluiter in het geven van complimenten. Veel succes
voor alle betrokkenen. Als gemeente hebben we geen invloed op de inhoud van het
onderwijs, als gemeente kunnen we wel dicht op het proces blijven zitten en assisteren waar nodig.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer 14.12.05 Verordeningen Participatiewet
De
•
•
•

fractie Leefbaar Asten kan instemmen. Belangrijkste punten op een rij:
Instemming met het feit dat er met 110% draagkracht rekening gehouden wordt.
Blijvend inzetten op de basisvoorziening. Een initiatief zoals vanuit ORO is prima.
Slechts 11% van de rechthebbenden in Asten doet beroep op de langdurigheidtoeslag. Meer mensen zouden hier gebruik van moeten gaan maken. De fractie
wil dat we hier actief over communiceren. De wethouder heeft dit toegezegd in
de commissie. Graag wil ze hier eind 2015 een terugkoppeling over ontvangen.

De fractie PGA/PvdA wil vooral ingaan op de extra informatie die ontvangen is na
de commissie, bijvoorbeeld de brieven van de lokale Participatieraad:
• Er is niet tijdig advies gevraagd aan de lokale Participatieraad, dit proces is niet
soepel gelopen. Hier vraagt de fractie met klem aandacht voor, om dit een volgende keer te voorkomen.
• Verder kan ze instemmen met de verordening.
De fractie VVD kan instemmen met de verordening. Ze sluit zich aan bij de woorden
van de fractie PGA/PvdA. De wettelijke tegenprestatie is niet meegenomen door het
college. We moeten voorkomen dat er in de lokale verordeningen hier geen rekening
mee wordt gehouden. Voor de VVD is betaald werk het uitgangspunt, dan reintegratie, dan tegenprestatie. Doel is aansluiting houden met de arbeidsmarkt. Deze
mensen moeten we stimuleren. In de overeenkomst met Peel 6.1 is hierover niets
terug te vinden. Het college moet beleid ontwikkelen voor een significante tegenprestatie (minimaal 8 tot maximaal 24 uur per week), anders handelen we in strijd
met de wet. Dit gaat in vanaf de eerste dag van de ontvangen bijstandsuitkering. De
fractie streeft ernaar om z.s.m. te komen tot een goede verordening. Het is nu vrijblijvend, dat moet er af. Wellicht nu al een 0-meting doen, streven naar bijv. 5%
toename arbeidsparticipatie per jaar.
De fractie Algemeen Belang kan instemmen. Ze wil nog 1 punt toevoegen: de lokale Participatieraad fungeert goed, dit moet niet verzanden in een groot regionaal orgaan.
De fractie CDA kan instemmen. In de commissie heeft ze ook aandacht gevraagd
voor het op de juiste manier betrekken van de lokale Participatieraad.
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De fractie D66-HvA spreekt van een belangrijk onderwerp. De transitie is een omvangrijk proces. Er zijn drie lagen: wettelijk kader, regionaal niveau (Peel 6.1), lokaal niveau. Doel is de middelen sociale domein efficiënter inzetten.
De verordeningen zijn opgesteld op basis van VNG modellen. Graag in het vervolg
duidelijk laten zien wat is landelijk en wat is regionaal of lokaal toegevoegd / aangepast.
Er is niet tijdig advies gevraagd aan de commissie Burgers en aan de lokale Participatieraad. Ze vraagt de wethouder toe te zeggen dat de uitwerking van de regels
eerst in de commissie wordt behandeld.
We moeten de eigen redzaamheid van burgers stimuleren, daarbij is een kanteling
nodig vanuit de gemeente. Een sterke gemeente moet durven loslaten. Communiceer, luister, neem inbreng van de burger serieus, doe zelf een flinke stap terug. Ze
wil graag toezegging van de wethouder dat die insteek gekozen wordt.
Wethouder Huijsmans:
• Terugkoppeling eind 2015 over het communicatietraject met deelnamepercentage langdurigheidtoeslag en met welk resultaat. Deze toezegging is akkoord.
• Opmerkingen m.b.t. het tijdig betrekken van de lokale Participatieraad zijn terecht, dit is in het proces niet helemaal goed gegaan, soms ook i.v.m. onhandige
communicatie. Hier is over gesproken met de lokale Participatieraad. In 2015
wordt samen bekeken of de geldende verordening lokale Participatieraad aanpassing behoeft.
• Wettelijke tegenprestatie: vanwege de korte tijd, en vanwege het per 1 juli formeel goed geregeld moeten hebben, is er nu even een pas op de plaats gemaakt.
Hierover wordt in uitgebreider verband met meer betrokkenheid van de raden
een definitief voorstel gemaakt. Dit wordt het 1e kwartaal 2015, dan is in een
vroegtijdig stadium inbreng raad mogelijk.
• Streven naar 5% uitstroom WWB: de vraag is of deze koppeling kan worden gelegd direct, en of 5% een goede norm is gezien de huidige economie. Streven
naar maximale uitstroom is uiteraard de inzet. Werk boven inkomen is het basisprincipe.
• Zorg dat lokale participatie overgaat in regionale participatie: de voorzitter van
de participatieraad heeft vanuit Asten een rol in de regionale participatie en dat is
heel positief. Lokale participatieraden zijn hier ook vrij in. Dit is een eigen keuze.
• Welke artikelen wijken af van modelverordeningen: het is prima om dit voortaan
duidelijk aan te geven. Deze toezegging is akkoord.
• De wethouder kan niet de toezegging doen om de uitwerking van de beleidsregels eerst in de commissie te behandelen. Dat is namelijk de bevoegdheid van
het college. Het college zal deze wel in de loop van 2015 evalueren en hierbij de
raad betrekken, tenzij er sprake is van andere regels vanuit Den Haag waarop
snel geanticipeerd moet worden. Dit was reeds toegezegd.
• Tijdig communiceren met de burgers: beleidsregels niet communiceren, wel de
resultaten hiervan.
Tweede termijn
De fractie Leefbaar Asten heeft er vertrouwen in dat de relatie met de lokale participatieraad voortvarend wordt opgepakt. Ze is blij met de overige gedane toezeggingen door de wethouder.
D66-HvA spreekt dank uit voor de 1e toezegging op haar vraag. De 2e vraag is niet
toegezegd, en dat vind ze jammer, juist vanuit het belang om vooraf te betrekken.
Ze is benieuwd hoe de wethouder dit verder vorm geeft.
Wethouder Huijsmans heeft hier geen toevoeging op. De voorzitter geeft aan dat
deze rol met betrekking tot de uitvoeringsregels bij het college ligt.
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Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer 14.12.06 Beleidsplan WMO 2015-2017
Leefbaar Asten spreekt van een omvangrijk plan, allerlei nieuwe initiatieven voor
de toekomst. Het grootste deel omarmt ze. Wel zijn er een aantal zorgen: jammer
dat we niet meedoen aan de Zorgsite. Dit zou goed passen bij het uitgaan van eigen
kracht. Vanuit de commissie is toegezegd om eventueel later wel mee te doen. Ze
stelt een evaluatie op dit punt voor in 2015.
Met als voorbeeld het lespunt in Ommel stelt zij dat burgerinitiatieven in Ommel en
Heusden beter van de grond komen dan in Asten dorp. Het is belangrijk dat het college waar mogelijk initiatieven ondersteunt, netwerkpartners ondersteunt en vraagt
of zij signalen ook oppikken zodat initiatieven bij de gemeente terechtkomen.
Mantelzorg wordt nog nader onderzocht. Hierover heeft ze al suggesties in de commissie gedaan. Het is belangrijk om suggesties te blijven doorgeven aan de wethouder.
PGA/PvdA spreekt haar dank uit aan alle betrokkenen die mee hebben geholpen
om dit stuk te maken. Het is een lang proces, met gedurende lange tijd veel onduidelijkheid. De fractie staat achter dit stuk. Het is breed gecommuniceerd, hier en
daar is maatwerk toegepast, het is een eerste stap naar een andere werkwijze voor
de gemeente. De landelijke media haalt ons soms in. Door Peel 6.1 is een deel van
de uitvoering niet meer in eigen regie. De behoefte om regionaal efficiënter te werken kan wel negatiever zijn voor de ‘colour locale’. Maar hier wordt naar gekeken,
bijv. lokale sites met informatie. Er is samenwerking tussen onze verenigingen, meer
samen aan de overlegtafel. Dat is prima. De fractie wil de ontwikkeling van het proces goed kunnen volgen en in een vroeg stadium inspraak mee kunnen geven. Zij
verzoekt de koers van betrekken en informeren in 2015 voort te zetten.
Twee punten vragen aandacht: PGB en kleine zelfstandigen.
• Tarief PGB: in de onderliggende informatie stond een ander tarief dan genoemd is
in de commissie.
• Een kleine zelfstandige kan meedoen in de aanbesteding, maar (zie site Peel 6.1)
de eenmalige instapkosten zijn 500 euro en kosten jaarlijks onderhoud zijn 450
euro. Bij zorg in natura, is 950 euro aan kosten erg veel voor een kleine zelfstandige, dit kan men niet snel terugverdienen. Hier vraagt de fractie aandacht voor,
en zij verzoekt de wethouder dit punt mee te nemen in de aanbestedingsregels.
De VVD geeft ook een compliment voor een goed stuk. Een uniforme verordening
Peel 6.1 is prima. Ook zij heeft zorg hoe we ons eigen verhaal, democratisch recht,
ons sausje er overheen kunnen blijven gieten. Dat blijft van belang.
Algemeen Belang heeft het volste vertrouwen in dit beleidsplan. In 2006/2007
stonden we aan de vooravond van een andere indeling WMO. Er is veel gedacht, veel
betrokken, er waren 7-8 deelgebieden, nu zijn gebieden samengevoegd, hier is veel
werk voor gedaan. Het plan zal 80-90% zijn, nog niet 100%. In 2015-2017 moeten
we het verder optimaliseren, maar de fractie is van mening dat met dit plan niemand
in de kou komt te staan. De recente brief voor jeugd tot 18 was een keurige brief,
hiervoor geeft ze een compliment aan de wethouder.
De fractie CDA heeft een dubbel gevoel over dit beleidsplan. Het is uitvoerig beschreven, 68 pagina’s. Dat is zorgvuldig gebeurd. Maar er komt weinig of niets terug
over de nieuwe taken, wat zijn nu de kaders op deze gebieden? Waarom is dat zo,
wat is dan het beleid op die onderdelen vraagt ze zich af. De financiële paragraaf is
er wel, maar zonder eurotekens. Dat roept vragen op, hoeveel geld gaat hier naar
toe. De fractie wil fors investeren in mantelzorg. Dat wordt niet duidelijk in het be-
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leidsplan. Ze heeft hier aanvullende informatie over ontvangen, maar die is niet helder genoeg. Graag wil ze dit alsnog toegestuurd hebben. Er komt steeds meer op
ons af, omvangrijk, complexe zaken, Peel 6.1 ontwikkeling, dit doet iets met de rol
als raadslid om nog zaken te kunnen wijzigen in een stuk wat op tafel komt. Je kunt
ook de keus maken om de raad eerder te betrekken. Ga dan eens in een vroeg stadium met de benen op tafel met de raad, bijv. over de mantelzorg, PGB. Draagvlak
in een vroeg stadium vanuit de eigen raad is van belang en geeft input t.b.v. Peel
6.1 overleg. Naast een inhoudelijke- en een financiële vraag heeft de fractie dus het
verzoek om bij belangrijke onderwerpen voortaan de raad vroegtijdig te betrekken.
D66-HvA onderschrijft van harte de gedeelde visie vanuit Peel 6.1 om inwoners zo
lang mogelijk zelfstandig te laten blijven. Hiervoor is mantelzorg nodig. Belasting van
de mantelzorger is een belangrijk onderwerp, kan de wethouder toezeggen hoe dit
wordt gemonitord.
Asten kiest niet voor de inzet van de Zorgsite, terwijl die juist behulpzaam is voor
zelfredzaamheid, vanuit de hulpvragende burger. Ze vraagt het college dringend om
dit te heroverwegen.
Positie cliëntenondersteuner: iedereen heeft recht op een onafhankelijke cliëntenondersteuner. Wat gaat het college op dit gebied doen vraagt ze.
In 2020 minder roken, drinken, overgewicht: graag ziet ze een stappenplan tegemoet met de uitgewerkte stappen die nodig zijn om dit doel te realiseren.
Wethouder Huijsmans:
• Zorgsite wel meteen inzetten: indien de raad dit vindt, dan is het aan de raad om
dat te wijzigen. Het college had twijfels bij de baten die het oplevert, daarom is
hierop bespaard en wacht ze de evaluatie bij de andere gemeenten af.
• Ze kan de toezegging doen dat het college waar kan stimuleert om burgerinitiatieven te ontvangen.
• De wethouder kan aansluiten bij de gedane suggesties van de fractie Leefbaar
Asten m.b.t. kennis van mantelzorg.
• PGB’s: hier was een verkeerd percentage gecommuniceerd m.b.t. de professional
in relatie tot PGB, dit moet zijn 100% zorg in natura. Dus is conform wens.
• Voor wat betreft het inkooptraject begeleiding, hierin kan de wethouder de fractie
PGA/PvdA ook gerust stellen. De entreetarieven voor de kleine zorgaanbieders
zijn inmiddels fors verlaagd.
• Invulling geven aan de “colour locale” is niet alleen des colleges, dan onderschat
de raad zich zelf. Bij de stukken zit ook het concept convenant voor partner in
sociaal netwerk, daar kan de raad iets van vinden, ook over het privacyprotocol
etc.
• Het plan is inderdaad nog niet 100%, we hebben niet alle wijsheid in pacht. Nu
gaan we echt het transformatieproces in. Dat is een dynamisch proces. Wellicht
zijn hierbij bijstellingen of nieuwe kaders nodig.
• Algemene kaders worden vandaag vastgesteld, ook voor de nieuwe taken WMO,
deze zijn leidend. In het bestuurlijk aanbestedingstraject is nadrukkelijk een ontwikkelagenda opgenomen, juist voor nieuwe onderdelen bijv. kortdurend verblijf,
persoonlijke verzorging. Hier komen eventueel aanvullende nieuwe kaders uit die
dan nog terug op de agenda van de raad komen.
• Financieel overzicht, hier heeft de raad al meerdere overzichten van gehad, bij de
begroting 2015 is het hoofdkader vastgesteld, bestaande budgetten en budgetten
voor nieuwe taken is het kader. Hier proberen binnen te blijven. Uitvoeringskosten worden nu pas beter inzichtelijk. Maandfactsheets en kwartaalrapportages
zullen worden opgesteld. En er is reeds een memo verstrekt met de toezegging
om in het eerste kwartaal 2015 een monitoringmodel te maken, wat in de vorm
van wensen en bedenkingen zal worden behandeld in de commissie / raad. De financiële vraag van het CDA is terecht. Doel is dus om dit vanaf eind eerste kwartaal 2015 via het nieuwe model te rapporteren.
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Vroegtijdig betrekken raad bij toekomstig beleid ja is terecht. Was dit jaar niet altijd gemakkelijk. In Someren hanteert men bijvoorbeeld ‘Raad vraagt Raad’, wellicht ook stukje huiswerk voor de raad zelf om aan te geven hoe ze dit vorm wil
geven. Het helpt het college als de raad hier bijv. qua werkvorm concreter in is.
Waarbij wel rekening wordt gehouden met (ambtelijke) voorbereidingscapaciteit
bij diverse werkvormen.
In de eerstvolgende commissie informeren over mantelzorgondersteuning is te
kort dag. Maar op een ander moment is prima. De wethouder wil wel graag weten over welke specifieke informatie de fractie D66-HvA geïnformeerd wil worden.

Interruptie D66-HvA: het gaat om op tijd signaleren van overbelasting mantelzorgers. En 2e: signalen hierover zijn vaak het meest duidelijk bij de werkgever van de
mantelzorger.
Wethouder Huijsmans kan hier direct op antwoorden: ja er is oog voor het signaleren van overbelasting van de mantelzorger, dat is onderdeel van het beleid. Voor de
tweede vraag is geen concrete actie in gedachten tot nu toe.
Tweede termijn
Fractie Leefbaar Asten m.b.t. zorgsite: nu invoeren hoeft niet, maar wel belangstelling voor de resultaten en evaluatie bij andere gemeenten Peel.
Betrekken raad in vroeg stadium: het college heeft hier dit jaar haar best voor gedaan, ook eigen verantwoordelijkheid vanuit de raad. Die lijn is goed geweest dit
jaar. Wel twijfels bij welk moment goed is, er is vaak ook eerst een stuk uitwerking /
voorbereiding vanuit de ambtelijke organisatie nodig, tot nu toe weinig draagvlak
gevoeld vanuit de raad hiervoor.
PGA/PvdA: het is positief dat het bedrag voor kleine zorgaanbieders lager is geworden. Is het bedrag te noemen? Het is van belang om dit ook spoedig te communiceren op de website.
Inspraak vooraf: de fractie vindt het ook belangrijk om betrokken te zijn en mee te
denken. Zelf initiatief nemen is akkoord, maar ook vanuit initiatief ambtelijke organisatie. De fractie kan instemmen met het voorstel.
De VVD is akkoord. Wil ook aan de voorkant meedoen.
Algemeen Belang kan instemmen. De laatste 15% is nog de finetuning van het
plan, we moeten ons ook de tijd geven hierin. Omvallende mantelzorger: er is een
nieuwe wet die werknemers meer ruimte voor opname verlof biedt. Dat is positief.
De fractie wil haar oprechte complimenten geven aan de heer Baudoin en een aantal
andere ambtenaren en hen bedanken, ook voor de parate kennis en knowhow.
Het CDA sluit aan bij deze mooie slotwoorden. Drie zaken heeft ze aangegeven in
eerste termijn. Belangrijke toezegging is dat er eventueel nieuwe toevoegingen komen vanuit de ontwikkelagenda. Financieel: deze toezegging ligt er ook.
Laatste punt: 5 van de 6 fracties willen meedenken over een vernieuwende manier
van vroegtijdig betrekken en de wethouder doet ook een toezegging op dit gebied.
De bal ligt ook deels bij de raad, die haar verantwoordelijkheid moet nemen. Dat zal
de fractie zeker doen. Ze stelt voor om dit procesmatig te bespreken in presidiumverband. Ze kan instemmen met het voorstel.
Voor D66-HvA is nog 1 vraag onbeantwoord m.b.t. het plan van aanpak in 2020
minder roken, drinken, overgewicht.
Ze sluit zich aan bij de gegeven complimenten.
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Wethouder Huijsmans spreekt zijn dank uit voor de gegeven complimenten. En zijn
excuses voor zaken die fout zijn gegaan.
Tarieven kleine zorgaanbieder: entreetarief 100 euro en onderhoudstarief 100 euro,
wellicht vergist de wethouder zich met 25 euro. Maar in die koers zit het tarief.
Plan van aanpak m.b.t. gezondheid: dit gaat onderdeel zijn van de uitvoeringsplannen, die in het eerste kwartaal van 2015 worden gemaakt.
De voorzitter geeft aan dat gedane toezeggingen zijn genoteerd.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer 14.12.07 Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2014
Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke
stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer 14.12.08 Communicatienota 2015-2018
Fractie PGA/PvdA vraagt aandacht voor het onderwerp ‘blijven investeren in goede
persrelaties’ en verwijst naar de uitzending van Brandpunt Reporter in november jl.
Er is nog werk te verrichten op dit gebied. We moeten transparant zijn in het verstrekken van informatie hierover. Proactief oppakken.
Interruptie CDA: over deze uitzending is in de commissie AZC uitgebreid verslag gedaan. Dit is goed ontvangen in de commissie AZC.
Interruptie Algemeen Belang: dit is een A-stuk. M.b.t. het genoemde incident is dat
duidelijk uitgelegd. Hierover is goed gecommuniceerd met de kennis die de portefeuillehouder op dat moment had.
Als portefeuillehouder geeft de burgemeester aan:
• Transparantie staat hoog in het vaandel.
• Alle vragen van Brandpunt Reporter zijn beantwoord. Er was niets te verbergen.
Er is gecommuniceerd hierover in het presidium en in de commissie AZC en er is
voor gekozen om niet voor de camera te beantwoorden omdat de burgemeester
ten tijde van het incident nog geen burgemeester van Asten was. Er is nog een
gesprek geweest met het slachtoffer en met de EHBO. Hij is hierin maximaal
transparant geweest.
Tweede termijn
De fractie PGA/PvdA zou het prettig vinden als er een button op de site komt waarmee mensen ideeën kwijt kunnen, dit kan burgerparticipatie stimuleren, bijv. op het
gebied van bezuinigingen.
De burgemeester neemt de suggestie mee. Eventueel via social media peilen wat
de behoefte van de burger hierin is. Contact met de burger stimuleren we graag.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.
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Agendanummer 14.12.09 Bestuursopdracht ambitie, taken en geld 2016-2019
Leefbaar Asten: dit is een belangrijk project, ze wenst alle betrokkenen veel succes. De raad ziet e.e.a. graag tegemoet. Ze vraagt om zoveel mogelijk de reguliere
urenplanning te gebruiken met zo min mogelijk externe inhuur.
PGA/PvdA staat achter het plan. De raad graag tijdig betrekken. Er moeten keuzes
gemaakt worden.
VVD is akkoord.
Algemeen Belang is akkoord.
D66-HvA is ook akkoord. Inbreng raad staat pas in de raad van juli gepland, zij
vraagt in welke vorm de inbreng van de raad in een eerdere fase wordt gepland.
Wethouder Van Bussel wil zoveel mogelijk vasthouden aan de reguliere urenplanning. Hij heeft er alle vertrouwen in dat met de betrokkenen uit de projectgroep externe inhuur naar verwachting zeer beperkt zijn. De raad wordt in een vroege fase
betrokken. Input vanuit de site wordt onderzocht. De wethouder herinnert aan de
gehouden enquête van een paar jaar geleden, hij is niet te hoopvol over input vanuit
dit kanaal.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer 14.12.10 Regionale Agenda en Gemeenschappelijke Regeling
Metropoolregio Eindhoven
De voorzitter geeft aan dat een tweetal zaken zijn aangekaart in de commissie. De
beantwoording hierover is verstuurd.
• Registratie leerplichtwet: dit is puur een formele aangelegenheid MRE.
• Een lid van artikel 5 klopte tekstueel inderdaad niet.
Leefbaar Asten spreekt over de verandering van SRE naar MRE. De focus ligt op
economie, ruimte en mobiliteit, met een duidelijke koppeling van stad en platteland.
Suggestie om dit onderwerp prominent op de agenda te zetten van Peel 6.1. Vanuit
Peel 6.1 kunnen we ons beter profileren. Dat is een belangrijk punt.
PGA/PvdA kan instemmen.
Burgemeester: het is goed om het platteland ook in beeld te houden in de MRE.
Dat thema bepleiten aan de betreffende bestuurstafels. Vanuit Peel 6.1 kunnen we
voldoende massa creëren om deze rol daar in te vullen, dat is een terecht punt.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten, met inachtneming van aanpassing van het bewuste lid van artikel 5.

Agendanummer 14.12.11 Wet markt en overheid economische activiteiten aan
te wijzen als uitzonderingen van algemeen belang
Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke
stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.
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Agendanummer 14.12.12 Belastingverordeningen 2015
De voorzitter geeft aan dat er ambtshalve nog technische correcties zijn ingebracht
die in de besluitvorming worden betrokken.
Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke
stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten rekening houdend met de
technische correcties.

Agendanummer 14.12.13 Aanbestedingsdocument, algemene inkoopvoorwaarden en concept overeenkomst met betrekking tot de
aanbesteding van de accountant
Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke
stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer 14.12.14 Verordening voor de uitoefening van de Rekenkamerfunctie
Leefbaar Asten vindt dat onafhankelijkheid van onderzoek voldoende geborgd is
mits een opdracht goed en scherp geformuleerd is. Door hierin weinig ruimte te geven kom je ook niet voor financiële verassingen te staan.
PGA/PvdA kan instemmen en sluit zich aan bij de woorden van Leefbaar Asten.
VVD is het eens met het scherp formuleren, en kan instemmen met het voorstel.
Algemeen Belang sluit zich aan bij de vorige sprekers.
D66/HvA spreekt over met elkaar oplossen en in goed vertrouwen.
De voorzitter concludeert dat het borgen van onafhankelijkheid belangrijk is, een
scherpe opdracht ook.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Vrede en alle goeds toegewenst voor u en uw naasten, prettige feestdagen gewenst
en dank voor uw inzet van het afgelopen jaar als raad, college, ambtelijke organisatie en de burger die een steeds grotere rol gaat spelen. Fijne jaarwisseling en hopelijk tot 7 januari bij de nieuwjaarsbijeenkomst.
Voor verslag,
de griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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