COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL
VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie ALGEMENE ZAKEN en CONTROL, gehouden op donderdag 1 december 2011 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, A.H.H. Beniers, M.J.H. Vankan, J.P.M. Knapen,
H.L.M. Span, R. Wever, J. Bazuin, A.W. van Egmond
burgemeester J. Beenakker, J.H.J. van Bussel.
C.W.J.B. Verborg
E.J.M. van der Heijden

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 3 november 2011
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad3 november 2011
4.
Belastingverordeningen 2012
5.
Verordening Winkeltijden Asten 2012
6.
Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten
7.
Stukken ter kennisneming aan de commissie
8.
Rondvraag
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat geen spreekrecht is aangevraagd en dat de omvraag begint bij de fractie PGA/ PvdA.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 3 november 2011

De heer M. Vankan fractie Leefbaar Asten en de heer J. Knapen fractie Leefbaar
Asten stellen de volgende wijzigingen voor:
Pag. 3 agendapunt 6, 3de alinea: Na de zin “De fractie Leefbaar Asten geeft aan…
voor komen had kunnen worden”
Toevoegen:
“Ook vraagt ze zich af wat de rol van de interne controle is geweest.“
Pag. 4, punt e: Dit geheel vervangen door:
“De fractie Leefbaar Asten geeft aan dat het Regionaal risicoprofiel besproken is in
deze commissie AZ&C van 17 juni 2010.
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Tijdens deze bespreking is aandacht gevraagd voor een snelle uitwerking van het
scenario: ongevallen met brandbare/ explosieve stoffen/ giftige stof in de open lucht.
Dit in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A67. Door de commissie zijn toen enkele opmerkingen gemaakt waaronder het specifiek aandacht vragen voor veilige omleidingroutes, zodat er geen vervoer van gevaarlijke stoffen door
de bebouwde kom plaatsvindt. De fractie constateert dat deze opmerkingen zijn teruggekoppeld aan de veiligheidsregio. Deze heeft hiervan kennis genomen, Dit laatste vindt de fractie aan de magere kant gezien het belang van de ze opmerkingen. De
burgemeester heeft toegezegd dit opnieuw onder de aandacht te brengen van de
veiligheidsregio. Dit punt wordt tevens toegevoegd aan de lijst van toezeggingen.
Pag. 4, Rondvraag: De zin: de fractie Leefbaar Asten vraagt naar… website betreffende het RIEC”
Vervangen door:
“De fractie Leefbaar Asten vraagt naar de stratus van de meldkamer in relatie tot
de First Responder. Verder zegt zij dat er nog geen terugkoppeling is geweest inzake
de informatie over het RIEC op de gemeentelijke website.”
De voorzitter concludeert dat het verslag met in achtneming van bovenstaande wijzigingen is vastgesteld.

Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 20 oktober 2011, Ernst & Young te Eindhoven: Opdrachtbevestiging
accountantscontrole 2011 gemeente Asten;
b. Brief d.d. 26 oktober 2011, Ministerie van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: Huisvestingsvoorzieningen burgemeesters en wethouders;
c. Brief d.d. november 2011, Stichting Vrije Recreatie: inzake toeristenbelasting.
De voorzitter concludeert dat er geen opmerkingen zijn met betrekking tot dit
agendapunt.

Agendanummer 4

Belastingverordeningen 2012

De fractie PGA/PvdA merkt op dat de gemeente Asten in de top 10 is beland als het
gaat in de stijging van de OZB. Daarnaast vraagt zij hoe moet worden omgegaan
met de tarieven voor rijbewijzen die landelijk gelijk worden vastgesteld. Over de samenwerking met de Gemeente Someren geeft zij aan kritisch te kijken naar de efficiency, het moet geen extra werk opleveren.
De fractie CDA vraagt of de zogenaamde roeplijsten beschikbaar gesteld kunnen
worden vóór de voorjaarsnota. Tot slot complimenteert zij het college voor het over
het algemeen gelijk blijven van de woonlasten in Asten en stemt in met het stuk.
De fractie Algemeen Belang vraagt de samenwerking met Someren wat te temperen en gaat vervolgens akkoord met het voorstel.
De fractie VVD wil in het vervolg een duidelijker overzicht zien van de nieuwe tarieven ten opzichte van het vorige jaar zodat het verschil beter zichtbaar wordt; verder
gaat zij akkoord met het voorstel.
De fractie D66-HvA vraagt of er ook wordt gekeken naar bestemmingsplanwijzigingen en hoe moet worden omgegaan met de instelling van landelijke tarieven voor
rijbewijzen en wanneer dit ingaat. Afsluitend gaat zij akkoord met het stuk.
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De fractie Leefbaar Asten geeft aan blij te zijn met de samenwerking met Someren
om de verordeningen op elkaar af te stemmen. Over de hondenbelasting wil zij weten waarom in de nieuwe bedragen voor het hebben van meer dan een hond een
verhoging van 4% is opgenomen in plaats van de eerder voorgenomen 3%.
Wethouder Van Bussel geeft over de stijging van de OZB aan dat de Vereniging Eigen Huis een wat vertekenend beeld laat zien en de kosten over het algemeen moet
bezien. Daarnaast is het zo dat Asten ver onderaan zit met de tarieven waardoor de
stijging procentueel gezien relatief veel lijkt.
Over de leges van het rijbewijs geeft hij aan dat deze opgevolgd moeten worden in
de loop van 2012. Nog niet bekend is wanneer dat het geval zal zijn, daarom kan er
niet op vooruit worden gelopen.
Op het verzoek van de fractie CDA zegt hij dat deze best mogen worden ingezien
maar wil ervoor waken dat fracties alles gaan narekenen. Soms is dat wat complex
waardoor het ten onrechte lijkt of er rekenfouten zijn gemaakt.
Inzake het percentage stijging hondenbelasting zal hij de commissie voor de raadsvergadering informeren. Betreffende de samenwerking met Someren is hij het eens
met het feit dat alertheid op zijn plaats is maar er vertrouwen in heeft.
Afsluitend geeft hij aan te hopen dat het speerpunt: lage woonlasten, vastgehouden
kan blijven worden.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 5

Verordening Winkeltijden Asten 2012

De fractie PGA/PvdA wil inzake art. 9 over de nachtwinkels weten of alle branches
hiervoor in aanmerking kunnen komen.
De fractie Algemeen Belang gaat akkoord met het voorstel.
De fractie VVD pleit ervoor het wel of niet open willen zijn over te laten aan de ondernemers. Prettig vindt zij in elk geval dat de campingwinkels open kunnen zijn. Afsluitend stemt zij in met het voorstel.
De fracties D66-HvA, Leefbaar Asten en CDA gaan akkoord met het voorstel.
Wethouder Van Bussel geeft over de nachtwinkels aan dat dit bijvoorbeeld ook een
slijterij zou kunnen zijn. Hij zal voor de raad van 20 december schriftelijk antwoord
geven op eventuele vergunningaanvragen voor nachtwinkels. Betreffende de opmerking van de VVD, zegt hij dat er uitvoerig is gekeken naar het animo en de wensen
van de ondernemers als het gaat om de zondagopenstelling.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 6

a.
b.
c.
d.
e.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

Voortgang samenwerking Asten-Someren;
SRE- aangelegenheden.
Brief inz. Subsidie – Dorps- en wijkraden
Memo over de prestaties van het grondbedrijf
Reactie van de provincie op de begroting
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Punt a.
Burgemeester Beenakker geeft aan dat de raden van Someren en Asten op 13 december 2011 worden bijgepraat over de bedrijfsvoeringstaken die worden samengevoegd met Someren.
Punt b.
Burgemeester Beenakker geeft aan dat de wijziging van de begroting van de regioraad leidt tot een verdere daling van 10%. Positief voor de begroting is, is dat het
werkprogramma per saldo wordt bezuinigd op de inwonersbijdrage van het SRE.
Punt c.
Burgemeester Beenakker stelt de commissie in kennis van de reactiebrief die is uitgegaan naar de Wijkraad Asten centrum zuid inzake de subsidieverlening voor de
komende jaren.
Punt d.
Wethouder Van Bussel geeft over de eerder toegezegde gegevens over de prestaties van het grondbedrijf aan deze wat langer op zich laten wachten in verband met
de zorgvuldigheid waarmee ernaar moet worden gekeken.
Punt e.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat er een reactie van de provincie is ontvangen
over de begroting die aan de raad is gericht. Er volgt er nog een gesprek met de gedeputeerden. Hij zal de commissie en raad informeren over de verwerking van de
opmerkingen.
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis heeft genomen van de informatie over deze onderwerpen.

Agendanummer 7
a.
b.
c.

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Memo stukken RIEC (toezeggingen 13-1-‘11 en 3-11-‘11);
Agenda en verslag Algemeen Bestuur - Regionaal College;
Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.

Punt c.
De fractie D66-HvA geeft aan dat er nog een actie op de lijst van toezeggingen staat
over de dorps- en wijkraden. Deze kan er wat haar betreft af.

Agendanummer 8

Rondvraag

De fractie CDA geeft aan dat er mogelijkheden zijn om de panden in de Emmastraat
aan te pakken via aanpassing van het welstandsbeleid. Begin volgend jaar is dat aan
de orde. Over het panden “Anneke de Bruijn” wil zij weten of er jurisprudentie is
over het feit dat een eigenaar van een pand met een rijksmonumentale status, deze
wettelijk zodanig moet onderhouden dat zij niet in verval raken. Indien dit zo is zijn
er wellicht mogelijkheden tot handhaving.
De fractie D66-HvA wil eveneens weten of er middelen zijn om op te treden tegen
de verpaupering van panden in het centrum van Asten.
De fractie Leefbaar Asten is benieuwd naar de beschikbare financiële middelen om
tegen deze verpaupering op te treden.
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Burgemeester Beenakker geeft aan dat de vraag over de verpaupering van de panden wordt doorgeleid naar wethouder Huijsmans. Er moet toezicht worden gehouden
en handhaving worden gepleegd. Dit geldt dan overal en niet alleen in het centrum.
Daarnaast moet goed worden gekeken naar de beschikbare ruimte in het toezicht en
handhavingsbeleid.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat het inderdaad handig is om een instrument te
hebben om verpaupering tegen te gaan. Er moet gekeken worden naar de mogelijkheden van handhaving en hoe regels daarvoor opgenomen kunnen worden in het
welstandsbeleid.
De griffier zegt deze toezeggingen op te zullen nemen in de lijst van toezeggingen bij
de commissie Ruimte.
De voorzitter concludeert dat alle vragen zijn beantwoord.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

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