COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL

VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie ALGEMENE ZAKEN en CONTROL, gehouden op donderdag 19 mei 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. v/d 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, J.G. Janssen, J.P.M. Knapen, M.A.T.M. van den Boomen,
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 Bussel

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 14 april 2011
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Regionale Agenda en Programmabegroting 2012 van het SRE
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 Leefbaar Asten.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 14 april 2011

Dhr. R. Beniers fractie PGA/PvdA stelt de volgende wijziging voor:
Pag. 4, agendanummer 4, 1de alinea (fractie PGA/PvdA)
Aanvullen met:
“Eigenschappen die zij belangrijk vindt zijn communicatief en flexibel door het veel
moeten werken in de avonduren. Dit laatste wil zij ook graag aangeven bij de werving“
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De 2de alinea na “fractie CDA”
Tussenvoegen
“sluit zich bij het laatste aan en”
dan vervolgen met “wenst – gelet op de kerntakendiscussie – een invulling……
De alinea vanaf “Eigenschappen die zij belangrijk vindt…..” verwijderen
De voorzitter concludeert dat met in achtneming van bovenstaande wijzigingen het
verslag is vastgesteld.

Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 5 april 2011, Gemeente Urk: motie tegengaan drugsgebruik;
b. Brief d.d. 20 april 2011, Vroeg op stap te Siegerswoude: effectmeting vervroegde toegangstijd horeca stimuleert om ook te starten;
c. Brief d.d. 21 april 2011, Gemeente Leek: motie inzake VNG-congres;
In handen van B&W ter afdoening:
d. Brief d.d. 14 april 2011, Wecycle te Zoetermeer: benchmark afgifte elektrische
apparaten (e-waste).
De voorzitter concludeert dat er geen opmerkingen zijn m.b.t. dit agendapunt.

Agendanummer 4

Regionale Agenda en Programmabegroting 2012 van het
SRE

De fractie Leefbaar Asten vindt dat, in het geval er taken verschuiven van de SRE
naar subregionaal niveau, dit niet ten koste mag aan van de bezuiniging op de inwonersbijdrage. Over de conceptbrief is zij erg tevreden.
De fractie PGA/ PvdA stemt in grote lijnen in met de regionale agenda en de programmabegroting. Wel vraagt zij zich af of de strategische agenda, de agenda van
het SRE is of dat het gaat om het gemeentelijk voorstel. Zij is tegen om Werk en inkomen en jeugdzorg op te schalen naar SRE niveau. Voor het eerste is het subregionale niveau Werkplein voldoende. Te hoge opschaling kost tijd en geld.
De onderbouwing met argumenten voor de Noordoost Corridor ontbreekt. Inzake
toerisme moet de schaal aansluiten bij wat de toerist beleefd en dat is de Peel. Ontwikkeling bedrijventerreinen moet blijven bij het BZOB-bos en niet veder in zuidelijke richting. Zij wil graag deze accenten in de reactie naar het SRE terugzien.
Verder constateert zij dat er 3 beslispunten worden voorgesteld, maar dat er in het
besluit 2 staan.
De fractie CDA is positief over de bezuiniging maar vraagt zich af wat dat betekent
voor gemeentelijke kosten en personeel. Over de aandachtspunten in de brief is zij
positief en vraagt hoe de samenwerking voor jeugd & gezin en jeugdzorg er uit moet
komen te zien. Vervolgens geeft zij aan positief te staan tegenover samenwerken
maar dit moet niet te grootschalig worden. Overigens adviseert zij positief.
De fractie Algemeen Belang adviseert ook positief. Het is van belang dat de gemeente haar belangen betreffende plattelandsontwikkeling sterk naar voren brengt.
Tot slot wil zij weten waarmee Asten het grootste probleem heeft en wat haar speerpunt is.
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De fractie VVD geeft aan te hechten aan samenwerking en in te stemmen met de
regionale agenda en programmabegroting. Wat haar betreft moet de gemeente Asten proactief blijven richting SRE. Over de begroting is zij positief en vraagt binnen
het SRE goedkoper te werken waar het kan.
De fractie D66-HvA maakt haar complimenten voor de brief en vindt de opmerking
inzake een Technasium te specifiek. Ook moet er aandacht zijn voor andere vormen
van bèta onderwijs.
Burgemeester Beenakker is blij dat men globaal instemt met het stuk en daarmee
met de ambitie en de lijn die gekozen is. ‘We kijken nu hoe we ons als de Peel goed
neer kunnen zetten in de regioraad. Belangrijk is om in de brief aan te geven dat we
stevig willen inzetten op plattelandsontwikkeling en daarbij het SRE om steun vragen. De agenda is breed dus de bedoeling is om vooral aandacht te vestigen op het
belang van Asten in relatie tot de Peelgemeenten. De opmerkingen inzake verbreding
N279 en A67 en de Noodoost Corridor zullen worden aangescherpt.
Goede verbinding tussen Brainport en Greenport, Toerisme en Agrofood en plattelandsontwikkeling zijn van belang. Dit wordt meegenomen in de Peelagenda. In de
begroting is aangegeven 10% te korten. Dit is voor 2011 eenmalig en vanaf 2012
structureel afgedekt. Wel worden Brainport en het stimuleringsfonds ontzien, waardoor 18% op de dienst SRE moet worden gekort. Via werkgroepen vindt er een verdiepingsslag plaats over welke taken regionaal, subregionaal en lokaal zouden moeten worden opgepakt. In het najaar is dan meer zicht op de financiële consequenties.
Het BZOB-bos voor bedrijventerrein wordt niet in zuidelijke richting uitgebreid.
Wat betreft Werk & inkomen en jeugdzorg is het de bedoeling dat dit inderdaad op
subregionaal niveau wordt neergelegd. Dit geldt voor meerdere taken. Dit vanuit het
geldende subsidiariteitsbeginsel.
In overleg met de griffier zal de brief worden aangepast aan de gemaakte opmerkingen.
Wethouder van Bussel geeft aan dat een aantal taken m.b.t. toerisme en recreatie
is ondergebracht bij het SRE. Denk aan het aanjagen en promoten van recreatie en
toerisme en het ontwikkelen van de visie. Er moet worden gekeken wat hiervan
overblijft nadat de Astense VVV – winkel en personeel – is ondergebracht bij het Astens Toeristisch Huis. De VVV winkel blijft vooralsnog op dezelfde locatie.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert in
verband met het aanpassen van het raadsbesluit en de concept reactie en instemt
met doorgeleiding van het stuk als B-stuk naar de raad

Agendanummer 5

a.
b.
c.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

Voorinformatie Voorjaarsnota;
Bestuursakkoord VNG 2011-2015;
SRE- aangelegenheden.

Punt a.
Wethouder van Bussel geeft algemene voorinformatie op de komende voorjaarsnota. Geen echt somber verhaal maar wel noodzakelijke “sense of urgency”.
De fractie PGA/PvdA vindt dat de financiële huishouding van Asten altijd redelijk op
orde was. De “sense of urgency” ligt wat haar betreft veel meer bij het bestuursakkoord van de VNG met de regering.
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De overige fracties sluiten zich hierbij aan en nemen de voorinformatie voor kennisgeving aan.
Punt b.
Burgemeester Beenakker zegt dat op 8 juni a.s. wordt gestemd over dit bestuursakkoord. Er liggen in dat kader nog schriftelijke vragen die volgende week aan de
orde komen in de raadsvergadering 6 juni.
Hij gaat globaal in op het voorliggende akkoord en geeft aan dat het positieve elementen bevat voor gemeenten maar ook nadelige. Van de decentralisaties op diverse
beleidsterreinen sociale zaken is de vrees dat er onvoldoende middelen vanuit het
rijk worden overgeheveld. De beoordeling van het akkoord is mede afhankelijk van
de vraag in hoeverre dit akkoord één pakketaanbod is, en in hoeverre er mogelijkheden zijn om eerder genoemde risico’s af te dekken.
De reacties van vele gemeenten hebben ertoe geleid dat het VNG nog voor de Algemene Leden Vergadering opnieuw met het kabinet om tafel gaat zitten.
In de raadsvergadering van 6 juni zal het college hopelijk duidelijker hebben wat het
standpunt van de raadsmeerderheid is.
Agendanummer 6
a.
b.
c.

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Memo Logboek maatwerkafspraak BAG (toezegging: 25-11-2010);
Jaarverslag 2010 en Jaarplan 2011 Externe Veiligheid;
Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.

De commissie neemt de stukken voor kennisgeving aan.

Agendanummer 7

Rondvraag

De fractie CDA vraagt of mede door het sluiten van de retourette, het vaker aan de
staat zetten van de afvalcontainer, consequenties heeft voor de belasting.
De fractie PGA/ PvdA vraagt of de kosten van handhaving worden doorbelast aan
de persoon waarbij wordt gehandhaafd.
De fractie D66-HvA wil weten of de bijeenkomst met burgemeester Veldman een relatie heeft met de geplande excursie van 10 juni 2011. Voorts vraagt zij naar de
stand van zaken over handhaving plaatsing caravans op het parkeerterrein Prinsenmeer. De gedoogbeschikking is verleend tot 1 mei jl. en is verlopen.
De Burgemeester geeft aan dat handhaving in het algemeen tot zijn portefeuille
behoort, maar dat de specifieke gevallen –afhankelijk van de aard van de zaak- tot
de portefeuille van de verschillende wethouders behoren. Hij geeft in het algemeen
aan dat het uitvoeringsprogramma, dat door het college is vastgesteld, tegen capaciteitsproblemen aan loopt. Bekeken wordt of meer handhavingzaken kunnen worden
verhaald op de overtreder. Inzake de excursie zegt hij dat dit geen overlap heeft met
de afgelaste kloostersessies. Inzake dit laatste zal hij met de griffier kijken om
daarvoor een aparte bijeenkomst te beleggen.
Wethouder van Bussel zegt inzake de caravans op de parkeerplaats Prinsenmeer
dat dit gebeurt als gevolg van omwisseling van grote chalets. Nu de gedoogtermijn is
verlopen wordt contact opgenomen om hetzij de situatie te beëindigen hetzij indien
nodig een nieuwe gedoogtermijn vaststellen.
Inzake afvalinzameling zegt hij dat dit net als bij riolering binnen de begroting een
gesloten huishouding is. Lasten en baten moeten met elkaar in evenwicht zijn. Dus
hogere of lagere kosten voor de gemeente zijn van invloed op de afvalstoffenheffing.
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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
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