VERSLAG
van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten, gehouden op
dinsdag 20 december 2011, om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De griffier
De notulist

burgemeester J. Beenakker
P.M. Rijkers, J.G. Leenders, F.A.A.M. van de Kerkhof, J.P.E. Bankers, P.W.J.M. van de Ven-Schriks, P.P.M. Bakens, J. Bazuin, A.W.
van Egmond, H.L.M. Span, P.M.H. Berkers-Lemmen, P.A.J.M. Berkers-Coolen, M.J.H. Vankan, M.A.T.M. van den Boomen, J.G. Janssen, M.J.M. van de Ven-Meulendijks, A.H.H. Beniers
de wethouders Th.M. Martens, J.H.J. van Bussel en J.C.M. Huijsmans en de gemeentesecretaris W.M.A. Verberkt
C.W.J.B. Verborg
M.J.C. Feijen-Lamberts

Afwezig is:

F.G.A. Hurkmans (met kennisgeving)

De genodigden

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslagen van de openbare vergadering van 8 november en de openbare en
besloten vergadering van 22 november 2011
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Beschikbaarstelling middelen Onderwijshuisvestingsprogramma 2012
5.
Beleidsplan Wmo 2012 – 2015 Asten-Someren
6.
Actualisatie Telecommunicatieverordening Asten 2012
7.
Beheer- en beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2020
8.
Nota Parkeernormen
9.
Verordening Winkeltijden Asten 2012
10. Belastingverordeningen 2012
11. Motie fractie CDA m.b.t. aanpak luchtkwaliteit

De voorzitter opent de vergadering. Bij lot wordt bepaald dat de beraadslagingen en
eventuele hoofdelijke stemmingen zullen aanvangen bij het lid Van de Ven-Schriks
van de fractie Algemeen Belang.

Agendanummer 11.12.01 Vaststellen agenda
De fractie CDA wil een motie indienen met betrekking tot aanpak luchtkwaliteit. Ze
vraagt om dit toe te voegen aan de agenda.
Na instemming door de raad voegt de voorzitter dit toe als agendapunt 11.
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Agendanummer 11.12.02 Verslagen van de openbare raadsvergadering van
8 november 2011 en van de openbare en besloten
vergaderingen van 22 november 2011
Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke
stemming wordt het verslag vastgesteld.

Agendanummer 11.12.03 Ingekomen stukken
1.
2.

3.
4.

Besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad d.d. 8 en 22 november 2011.
Overzicht van ingekomen stukken, gericht aan de raad:
- Brief van de Provincie Noord-Brabant d.d. 01-12-11 over het voorgenomen
besluit betreffende begroting 2012.
Lijst van toezeggingen.
Voortgangsoverzicht van aangenomen amendementen, moties en voorgenomen
evaluaties.

N.a.v. punt 2:
• De fractie D66-HvA was verbaasd over de brief van de provincie en ze vindt het
vervelend dat we daardoor negatief in de publiciteit kwamen. Het is goed dat de
wethouder meteen naar Den Bosch is gegaan. De provincie had een opmerking
over het inzetten van reserves om de begroting sluitend te maken, dat had de
fractie ook al opgemerkt bij de behandeling van de begroting 2012. De fractie
staat ook niet achter de meerjarenraming omdat ze vindt dat je zo niet kunt omgaan met de spaarcenten van de burgers. De voorjaarsnota 2012 zal een oplossing moeten bieden, ze is dan ook benieuwd naar de discussie over de scenarioontwikkeling.
• De fractie PGA/PvdA is van mening dat er alle reden tot ongerustheid is. De financiële positie van de gemeente Asten is niet zo gezond. Dat is ook aangegeven
bij de begrotingsbehandeling 2012. De brief van de provincie was gericht aan de
gemeenteraad, met een hele korte reactietijd van 10 dagen. Het is goed dat het
college er actief op gereageerd heeft. De fractie ziet een voorstel van het college
voor een begrotingswijziging 2012 graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
• De fractie CDA verwacht een constructieve bijdrage van de oppositie bij de scenariodiscussie.
Wethouder Van Bussel benadrukt dat een constructieve bijdrage van iedereen nodig
is bij de scenario-ontwikkeling. Hij zegt dat in het antwoord op de brief van de provincie verbazing is uitgesproken over een aantal posten die eerder wel akkoord waren maar nu niet. Het was zaak om snel in gesprek te gaan met de gedeputeerde,
hetgeen is gebeurd. De gedeputeerde Pauli gaf al snel aan dat er niet veel zorgen
waren; Asten is financieel gezond, maar er was wel meningsverschil over een aantal
posten qua structureel of incidentele bestempeling. Hier was snel overeenstemming
over. Er vindt nog een ambtelijke afstemming plaats over een correctie van een paar
posten in de begroting 2012. Daarna volgt er een voorstel voor de raad.
Er wordt niet zomaar een greep uit de reserves gedaan, maar het geld wordt ingezet
voor eerder genomen investeringsprojecten. Voor 2013 en daarna ontstaat wel een
tekort, daarom is de scenariodiscussie gepland. De nog onbenutte belastingcapaciteit
van dit moment geeft aan dat we een solide basis hebben. We zijn erg transparant in
onze begroting en hij is van mening dat we dat ook moeten blijven doen.
De fractie Algemeen Belang ziet het wijzigingsvoorstel graag tegemoet in januari
aanstaande. Er is in 2012 nog veel werk te verzetten. Middels de scenariodiscussie
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moeten we gaan zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden, waarbij iedereen volop
moet meedenken. Ze is absoluut voorstander van een maximale transparantie.
De fractie PGA/PvdA concludeert ook dat door die transparantie, de begroting veel
inzicht geeft. Echter op het gebied van voorzieningen en onderhoudsfondsen is in dit
opzicht volgens haar nog veel te winnen.

Agendanummer 11.12.04 Beschikbaarstelling middelen Onderwijshuisvestingsprogramma 2012
Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke
stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer 11.12.05 Beleidsplan Wmo 2012 – 2015 Asten-Someren
De fractie Algemeen Belang kan zich hierin vinden. De procedure is uitvoerig in de
commissie besproken. Het zal nog veel tijd en energie kosten om het uit te voeren.
Ze heeft daar veel vertrouwen in. De halfjaarlijkse evaluatie is belangrijk om indien
nodig tussentijds bij te sturen op de prestatievelden. Het is belangrijk dit goed te
volgen en indien nodig bij de raad terug te brengen op de agenda.
De fractie VVD kan instemmen met het voorstel en geeft aan blij te zijn met de achterliggende visie. Zij is voor het optimaal gebruik maken van zelfredzaamheid. Ze is
blij met de extra informatie die na de commissievergadering is toegezonden. Wat
haar betreft kan de uitvoering starten en wordt er na een half jaar geëvalueerd.
De fractie D66-HvA heeft nog een paar vragen. Deel 1 en 2 van het voorstel is akkoord. Voor wat betreft deel 3 maakt ze zich zorgen. De uitvoeringsprogramma’s die
Asten betreffen zijn van wezenlijk belang om kaders te kunnen stellen inclusief de
bijbehorende financiën. De besluitvorming hierover moet in de raad plaatsvinden,
dus niet als wensen en bedenkingen in de commissie. Dat vindt ze ontoereikend. Ze
wil graag het standpunt van de andere fracties hierover horen en de reactie van het
college.
De fractie Leefbaar Asten wil graag van de wethouder horen wat inzake deel 3
wordt gepresenteerd en wat ter besluitvorming wordt aangeboden aan de raad.
Verder heeft ze de volgende opmerkingen:
• De fractie zou bij beleidsstukken, die door de beide raden worden vastgesteld,
graag kennis kunnen nemen van de standpunten van de commissie en raad van
Someren. Door verschil van verslaglegging is dat echter niet mogelijk omdat er in
Someren geen verslag beschikbaar is. Ze wil via het presidium aan het kernteam
vragen om hiervoor een oplossing te bedenken.
• In de toekomst verwacht ze vaker gezamenlijke beleidsplannen. Hoe gaan we
samen met Someren deze besluitvormingsprocessen vorm geven. Ook daarover
wil ze verder praten in het presidium.
En de fractie heeft nog inhoudelijke opmerkingen:
• Beleidsveld decentralisatie AWBZ: de speerpunten zijn erg vaag geformuleerd.
• Plan mantelzorgers en vrijwilligers: de fractie ondersteunt de aandacht hiervoor.
Dit zal gaan toenemen door de vergrijzing en door de toenemende meervoudige
gezondheidsproblematiek van de zorgvragers.
• Leefbaarheid: ze pleit voor een rol voor de dorps- en wijkraden in dit onderdeel.
• Bij de uitvoeringsprogramma’s is het volgende belangrijk om mee te nemen:
 er blijft ingezet worden op maatschappelijke stage voor scholieren;
 naar aanleiding van de brief van NWC en van de Marokkaanse gemeenschap: deze expertise dient te worden meegenomen.
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aandacht voor de balans tussen draagvlak en draagkracht van mantelzorgers.
de adviezen van de Rekenkamercommissie inzake SMART formuleren en
het geven van een adequate financiële onderbouwing.

De fractie PGA/PvdA is het eens met het bespreken in het presidium van de onderwerpen die Leefbaar Asten aangeeft over het proces.
Over het beleidsplan is reeds uitgebreid gesproken in de commissie. Voor de fractie
is het volgende van belang: er zijn 38 speerpunten die nog niet verder concreet gemaakt zijn. Ook conform de adviezen van de Rekenkamercommissie moeten deze
nog SMART worden gemaakt. Dus concreet maken zodat de raad goed kan sturen en
bijsturen, zodat duidelijk is wat de doelen zijn en wanneer ze wel of niet gehaald
zijn. De wethouder heeft aangegeven dat nog niet alles financieel helder is. Daarom
is het des te belangrijker dat de zaken wel helder zijn en dat de uitvoeringsprogramma’s nog ter besluitvorming in de raad komen, want anders kan de raad niet
sturen. Punt 3 van het voorstel is daarom te beperkt. Een substantieel bedrag van de
begroting gaat naar de WMO gelden. De raad wil hierover mee kunnen praten.
Er staan ook veel goede dingen in het WMO beleidsplan, de fractie wil dan ook graag
de vaart erin houden.
De fractie overweegt in tweede termijn een motie in te dienen: nu wordt de WAT
vraag beantwoordt, de HOE vraag komt pas in de uitvoeringsprogramma’s. De fractie
wil dat dit in de raad ter besluitvorming aangeboden wordt. Ze vraagt naar de reacties van de overige fracties.
De fractie CDA kan zich inhoudelijk vinden in het voorstel. Ze noemt een aantal punten die ze belangrijk vindt om goed te volgen:
• Blijvend aandacht voor de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers.
• Duidelijke communicatie door de gemeente aan de burgers over de veranderingen in de regels, bijvoorbeeld compensatieplicht in plaats van indicatiestelling.
• Er is nog veel onduidelijk over de financiële gevolgen. Maatregelen moeten worden genomen indien dit nodig blijkt. De tering naar de nering zetten.
• Over de concreetheid van het plan kan de CDA fractie instemmen met de drie
punten. Ze heeft er vertrouwen in dat de betrokken ambtenaren zorgen voor de
concreetheid die nog nodig is. Ze vindt het belangrijker om de vaart erin te houden. Ze wacht nog wel de reactie van het college af en de eventuele motie van de
fractie PGA/PvdA.
Wethouder Huijsmans snapt de behoefte aan informatie uit de commissie en raad
van de gemeente Someren. De behandeling is daar op ongeveer gelijke wijze verlopen dan in Asten. Ook over het punt inzake SMART formuleren van het beleid. De
kern is wel duidelijk en er is voldoende helderheid om de volgende stappen te kunnen zetten. Behalve de al verstrekte memo’s is er nog behoefte aan helderheid in het
vervolgtraject over verdere besluitvorming in commissie en raad.
De wethouder deelt een overzicht uit van voorgenomen besluitvorming van een 3-tal
projecten. Dit beantwoordt wellicht de vraag om concretisering van de besluitvorming.
De volgende stukken worden de komende tijd opgesteld:
Projectopdracht en –plan Begeleiding WMO:
• Projectopdracht en –plan: ter informatie commissie/raad (februari 2012).
• Fase 1 Visie, financieringskader en inkoopvorm: ter vaststelling commissie/raad (mei 2012).
• Fase 2 Implementatie, verordening en inkoop: verordening ter vaststelling
commissie/raad (september 2012).
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Wet werken naar vermogen:
• Herstructureringsplan/faciliteit: visie ter vaststelling commissie/raad (april
2012).
• Verordening Wwnv: ter vaststelling commissie/raad (december 2012).
• Implementatie/beleidsregels: wensen en bedenkingen commissie (december
2012).
Transitie Jeugdzorg:
• Visie Jeugdzorg en keuze strategie: ter vaststelling commissie/raad (vóór 1
maart 2013).
• Verordeningen: ter vaststelling commissie/raad (vóór 1 januari 2014).
De vergadering wordt 10 minuten geschorst op verzoek van de fractie PGA/PvdA.
De voorzitter heropent de vergadering.
De fractie PGA/PvdA vindt de reactie van de wethouder waarin zaken SMART-er zijn
geformuleerd helder. Ze vraagt of de wethouder de harde toezegging kan geven dat
ook de andere speerpunten op dezelfde manier aangepakt worden. Zo ja, dan kan de
fractie instemmen met het voorstel.
Wethouder Huijsmans zegt dit toe.
Op verzoek van mevrouw Van de Ven-Schriks brengt de voorzitter het voorstel in
stemming:
P.W.J.M. van de Ven-Schriks
P.P.M. Bakens
J. Bazuin
A.W. van Egmond
H.L.M. Span
P.M.H. Berkers-Lemmen
P.A.J.M. Berkers-Coolen
M.J.H. Vankan
M.A.T.M. van den Boomen
M.J.M. van de Ven-Meulendijks
A.H.H. Beniers
P.M. Rijkers
J.G. Leenders
F.A.A.M. van de Kerkhof
J.P.E. Bankers

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

Het voorstel is met 15 stemmen voor aangenomen door de raad.
Het lid J.G. Janssen was tijdens de stemming niet aanwezig.

Agendanummer 11.12.06 Actualisatie Telecommunicatieverordening Asten
2012
De fracties Algemeen Belang, VVD, D66-HvA en Leefbaar Asten kunnen instemmen met het voorstel.
De fractie PGA/PvdA stemt ook in maar benadrukt dat er geld te verdienen is in het
verleggen van kabels door de nutsbedrijven. Het is verstandig om daar als gemeente
geen afwachtende houding in aan te nemen.
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De fractie CDA is akkoord, actualisatie was nodig omdat de oude verordening ongeveer 13 jaar oud was.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer 11.12.07 Beheer- en beleidsplan Openbare Verlichting 20112020
De fractie Algemeen Belang geeft de wethouder mee dat het om een behoorlijke
kostenpost gaat. Ze vraagt de wethouder om bovenop het budget te zitten en op pad
te gaan om scherpe prijzen te bedingen waarbij wordt geleverd tegen de gewenste
kwaliteit.
De fractie VVD vindt het geen probleem als er soms eerder vervangen wordt met
LED verlichting als dat slim is in verband met stijging van de energiekosten.
De fractie D66-HvA heeft afdoende antwoord gekregen in de commissie over het
onderwerp garantie van Rijlux. De gemeente kan de verzekeringsmaatschappij aanspreken indien er schade zou zijn door bijvoorbeeld een omvallende lantaarnpaal.
Er zit nog een inconsequentie in het stuk over de verlichting van twee monumenten:
de kerk in Heusden en de molen in Asten. Voor de molen wordt zowel de energie als
het vervangen van de installaties betaald, bij de kerk is dat niet het geval.
De fractie Leefbaar Asten vond de tabel over de scenario’s 1 en 2 die ter inzage
was gelegd heel duidelijk. Ze is akkoord met het voorstel.
De fractie PGA/PvdA kan instemmen. Ze vindt wel dat dit een onderwerp is wat bij
de scenario ontwikkeling aandacht moet krijgen.
De fractie CDA vindt de zorgplicht belangrijk; zorgvuldigheid in de afweging van bijvoorbeeld op welke termijn vervangen wordt. Dit is zorgvuldig gebeurd en daarvoor
geeft ze een compliment. Ze zal verder het onderwerp kritisch blijven volgen en
eventueel met een initiatiefvoorstel komen indien daar reden toe is, bijvoorbeeld inzake donkere plekken. Ze kan instemmen met het voorstel.
Wethouder Martens denkt dat de installatie bij de kerk door de kerk is aangelegd en
bij de molen wellicht door de gemeente. Maar dat weet hij niet zeker.
Er zal uiteraard kritisch op het budget worden gelet. Bij de aanbesteding wordt eerst
gekeken naar de juiste keuze voor de techniek, dan wordt er aanbesteedt en dan
mag de aannemer van het beste bod tegen de gevraagde kwaliteit het maken.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer 11.12.08 Nota Parkeernormen
De fractie Algemeen Belang kan instemmen en vraagt om zorgvuldig om te gaan
met het parkeerfonds.
De fractie VVD is akkoord.
De fractie D66-HvA gaat akkoord met het voorstel. Ze is zeer tevreden over de duidelijke notitie en aanvullende, zeer verhelderende documentatie.
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De fractie Leefbaar Asten stemt in met het voorstel en de door het college voorgestelde juridische borging van de nota parkeernormen. Het college volgt hierin het
advies van KPVV/Mirov om de borging te regelen via een bepaling in de bouwverordening.
De fractie PGA/PvdA heeft een andere opvatting over de juridische borging. Ze
vindt het weliswaar belangrijk om de nota Parkeernormen nu vast te stellen, maar ze
blijft bedenkingen houden bij de toepasbaarheid van de hardheidsclausule. Het is
niet overeind te houden om de een wel te laten betalen en de ander niet.
De fractie CDA geeft aan dat regeling via een paraplu bestemmingsplan ook haar
voorkeur geniet in plaats van regeling via de bouwverordening. Dit kan nu echter
nog niet. Zodra dit wel kan dan pleit ze ervoor om dat dan ook te doen. Ze is derhalve akkoord met het huidige voorliggende voorstel.
Wethouder Martens zegt ook liever geen gebruik te willen maken van de hardheidsclausule. Maar mochten zich ooit onvoorziene zaken voordoen waarbij deze nodig is,
dan zal hij dat delen met de raad, want dan gaat het om dermate belangrijke onderwerpen dat deze op de agenda van de raad dienen te komen.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer 11.12.09 Verordening Winkeltijden Asten 2012
De fractie VVD blijft van mening dat openingstijden volledig overgelaten dienen te
worden aan de ondernemer.
De fractie PGA/PvdA geeft aan dat de vragen uit de commissie via een memo voldoende zijn beantwoord en stemt in met het voorstel.
De fractie CDA vindt het juist in het belang van de ondernemers zelf dat er geen volledige liberalisering is, en is akkoord.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat dit ook echt in het belang van de ondernemers
zelf is, gelet op overwegingen inzake de steun en het behoud van de kleinere ondernemers, zodat er niet alleen sprake is van het recht van de sterkste partijen.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer 11.12.10 Belastingverordeningen 2012
De fractie Algemeen Belang kan instemmen met het voorstel. De aanpassing van
de Onroerend Zaak belasting, gaat maar om 4 duizendste verschil in de berekening,
dus was achteraf niet zo schokkend.
De fracties VVD, D66-HvA, PGA/PvdA en CDA zijn akkoord.
De fractie Leefbaar Asten zegt dat de hondenbelastingverhoging 4% was in tegenstelling tot de 3% zoals aangegeven in de begroting 2012. Dit wordt bevestigd door
de stukken. Ze heeft daarvan kennis genomen en kan instemmen met het voorstel.
De voorzitter noemt alle voorliggende verordeningen 2012 op waarover de raad
dient te besluiten. Dit zijn de hondenbelasting, afvalstoffenheffing inclusief tarieven-
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tabel, Onroerend Zaak Belasting, rioolheffing, marktgelden, legesverordening inclusief tarieventabel, lijkbezorgingsrechten inclusief tarieventabel en de verordening
brandweerrechten inclusief tarieventabel.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met alle genoemde belastingverordeningen 2012.

Agendanummer 11.12.11 Motie CDA met betrekking tot luchtkwaliteit
De fractie CDA geeft een toelichting op de strekking van de motie aanpak luchtkwaliteit. De motie is opgesteld in overleg met de gemeente Nederweert. De gemeente
Nederweert dient dezelfde motie in bij haar gemeenteraad.
In Nederland zijn een aantal plekken waar de achtergrondconcentraties fijnstof boven de wettelijke norm zit; het gaat onder andere om de gemeenten Asten en Nederweert. Met de motie wil Asten samen met Nederweert een oproep doen richting
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om een pilot te starten om dit probleem
aan te pakken. Daar dienen we mens, natuur en dier mee. Zij dient de volgende motie in.
Motie M1, 20-12-11
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp

De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 20 december 2011
Onderwerp: aanpak luchtkwaliteit
De raad,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat:
• In het Nationaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) de aanpak voor
de veehouderij ter verbetering van de luchtkwaliteit uit drie sporen bestaat: wegnemen bestaande overschrijdingen van de grenswaarden, voorkomen van nieuwe
overschrijdingen en brongerichte maatregelen ter vermindering van de emissie
en fijn stof;
• De inzet bij de Programmatische Aanpak Stikstof een verdere daling van de stikstofdepositie is te bereiken door een pakket aan maatregelen;
overwegende dat:
• De integrale gebiedsgerichte aanpak ter verbetering van de luchtkwaliteit ten
aanzien van fijn stof en stikstof de voorkeur geniet;
• De “pilots” in de gemeenten Asten en Nederweert bij uitstek geschikt zijn om uit
te zoeken welke maatregelen een integrale gebiedsgerichte aanpak kunnen faciliteren;
• Er voor het nemen van maatregelen ook middelen beschikbaar moeten zijn;
• Op dit moment het NSL nog middelen voor een integrale gebiedsgerichte aanpak
bevat;
Roept het college op:
• Samen met de gemeente Nederweert in contact te treden met het Ministerie Infrastructuur en Milieu en deze te verzoeken om middelen te reserveren voor de
uitvoering van de maatregelen die uit de pilots voortvloeien;
• De vaste Kamercommissie van I&M een afschrift van deze motie te sturen;
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En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door het lid Leenders van de fractie CDA.
___________________________________________________________________
De vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu behandelt dit onderwerp op 21
december 2011. Van belang is dus deze motie meteen ter kennis te brengen aan deze commissie.
Fractie Algemeen Belang constateert dat dit onderwerp uit de lucht komt vallen.
Uit een onderzoek blijkt dat er in Asten veel fijnstof is. Indien we meedoen aan een
pilot dan zul je ook iets moeten doen met de uitkomsten hiervan. De fractie weet
niet wat de uitkomsten en gevolgen hiervan zijn voor Asten. Zij vraagt of er een inschatting te maken is van de ambtelijke en financiële belasting.
De fractie VVD was op de hoogte van de subsidiemogelijkheid. De veehouderij verkeert in zwaar weer. Boeren zijn nauwelijks in staat te investeren in kostenverhogende maatregelen. Er is een lijst van knelpuntbedrijven qua fijnstof. Het zou goed
zijn als die mensen dan middels subsidie ondersteund kunnen worden in het bekostigen van te nemen maatregelen.
De fractie D66-HvA heeft een goed gevoel bij de inhoud van de motie. Ze denkt dat
de kwaliteit van de lucht wordt beïnvloed door lucht uit het Ruhrgebied. Ze maakt
zich ook zorgen om de luchtkwaliteit. Ze vraagt zich wel af of je dat op de schaal van
Asten moet gaan oplossen. In eerste instantie staat ze sympathiek tegenover de motie. Ze vraagt of de wethouder kan toezeggen dat het de gemeente Asten geen geld
kost.
De fractie Leefbaar Asten is enigszins overvallen door het onderwerp, maar staat er
wel positief tegenover. Indien er een probleem is dan moeten we dat zien op te lossen. Ze wil wel graag meer informatie over benodigde middelen. Het had wel haar
voorkeur gehad als dit onderwerp in de commissie in een eerder stadium op de
agenda had gestaan.
De fractie PGA/PvdA onderkent het probleem en kan het voorstel steunen. Ze
vraagt zich af waarom we niet via de vergunningverlening hebben geregeld dat de
norm niet overschreden mag worden.
De fractie CDA snapt dat de raad eerder geïnformeerd had willen zijn. De kern van
het probleem is dat indien de achtergrondconcentratie boven de wettelijke norm ligt
dat er dan actie is vereist. Van de 40 knelpunten in Nederland zijn er 20 in Asten en
Nederweert. Vanuit Nederweert wordt de motie vanuit alle partijen gedragen.
Wethouder Martens geeft aan dat we al langer bezig zijn met dit onderwerp en dat
het ook niet geheel vrijblijvend is. Het ministerie heeft al eerder aangegeven dat we
daar in Asten iets mee moeten doen. Vooral bij de pluimveehouders die dicht bij elkaar zitten speelt dit probleem, met name in Heusden. Zij voldoen wel aan de vergunning. De subsidies die beschikbaar waren, waren niet voldoende om de betrokkenen over de streep te trekken om zelf te investeren in oplossingen. Nu is in samenwerking met de gemeente Nederweert het idee ontstaan om geld uit de subsidiepot
naar hier te halen om problemen op te lossen. Voorbeelden van oplossingen zijn bijvoorbeeld luchtwassers. Er moet iets aan gebeuren en er is geld. Via de vorm van
een pilot kunnen we bekijken of het probleem opgelost kan worden.
De wethouder beaamt dat het goed was geweest indien de commissie of raad hierover al eerder was geïnformeerd. De brief van het Ministerie is echter pas van een
week geleden, en een dag voor deze raadsvergadering is er contact gezocht met As-
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ten door Nederweert. Hierover kon de raad niet meer geïnformeerd worden. Als de
wethouder had ingeschat dat het dit zou worden dan zou hij zeker de commissie
eerder geïnformeerd hebben. Hij zegt toe de commissie en raad goed op de hoogte
te houden en zodra er meer informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld over budgetten,
commissie of raad meteen te informeren. Hij kan niet garanderen dat het de gemeente Asten geen geld kost. Maar daarover kan in een later stadium worden beslist. Er worden overigens nu ook al uren besteed en extern ingehuurd om überhaupt
de vragen van het ministerie te kunnen beantwoorden.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt de motie aangenomen.
----------Voor de voorzitter wil afsluiten vraagt de plaatsvervangend voorzitter van de raad,
het lid J. G. Janssen het woord omdat dit de laatste raadsvergadering is van burgemeester Beenakker in Asten.
De voorzitter geeft het woord aan de plaatsvervangend voorzitter.
Gerrit Jansen spreekt de burgemeester toe namens de raad.
Hij geeft aan dat de burgemeester het goed heeft gedaan, en dat hij vanaf het begin,
7 jaar geleden het unanieme vertrouwen van de raad kreeg. Dat vertrouwen is niet
beschaamd. In het begin was het een roerige periode rondom de coalitiebreuk waarin de burgemeester zich goed staande hield. Later is hij de regio ingetrokken en
heeft altijd de belangen van Asten goed behartigd, tactvol, open vizier, altijd goed
onderbouwd, ook bij grote buren zoals Helmond. Een voorbeeld hiervan is het dossier Diesdonk. Vanaf het begin was duidelijk dat de burgemeester geen blijver zou
zijn voor Asten. De raad is de burgemeester dankbaar in zijn rol als voorzitter, het
aanmoedigen van een goed debat en het uitstralen dat hij daar van hield. Gerrit onderstreept dit met een bloemetje voor zijn echtgenote en wenst hen heel veel succes
in Tiel.
De fractievoorzitters vragen hierop eveneens het woord en spreken als volgt.
Mary-Nell van de Ven-Schriks bedankt de burgemeester namens de fractie en de
burgercommissieleden Algemeen Belang hartelijk voor de fijne samenwerking.
Petje af voor zijn houding. Het was zijn eerste baan als burgemeester, maar hij heeft
het perfect gedaan, veel geleerd, je rol goed gepakt en gegroeid. Nu toe aan de volgende stap, veel succes daarbij. Ook een woord van dank aan zijn echtgenote. Zij
eindigt met “Ge het ut goe gedoa en go zo verder!”
Jan Bazuin geeft namens de fractie VVD aan dat de burgemeester aan Asten moest
wennen, maar Asten minder aan hem. Het ging als vanzelf. Mede door toedoen van
de burgemeester is er veel tot stand gekomen. Een prettig mens, prima voorzitter
voor de raad, goede dossierkennis. Jammer dat je weggaat! Ook jammer dat de SRE
zetel daarmee nu weggaat. Hartelijk dank en heel veel succes in Tiel en ook heel
hartelijk dank aan zijn echtgenote.
Harry Span van de fractie D66-HvA spreekt grote tevredenheid uit over het functioneren van de burgemeester hier in Asten. Hij heeft hem in de raadsperiode 2002 –
2006 ook mee mogen maken. Hij wenst hem veel succes in Tiel. En een groot woord
van dank aan hem en zijn echtgenote.
Math Vankan, fractie Leefbaar Asten zegt dat Asten veel aan de burgemeester heeft
te danken. Hij is een belangrijke passant voor Asten geweest in een belangrijke periode. De uitdagingen hier in Asten gaan over in nieuwe uitdagingen in Tiel. Ook op
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het persoonlijke vlak is het heel goed gegaan, een tijd waarin je fijn op terug kan
kijken.
Nu wordt er in Asten een profiel samengesteld voor een nieuwe burgemeester waarin
kerncompetenties staan. De burgemeester had veel van deze competenties, en daar
gaan ze in Tiel veel plezier van hebben. Veel succes en een fijne tijd in Tiel!
Marianne van de Ven fractie PGA/PvdA geeft aan dat er al heel veel moois is gezegd en dat ze niet meer al te veel gaat toevoegen, omdat de burgemeester anders
te ijdel zou kunnen worden. Ze memoreert aan haar jeugd waarin ze alle boekjes
van Flipje uit Tiel las. Ze gaat deze nu in Tiel kopen met haar kleinkinderen en komt
dan op de koffie bij de burgemeester. Ze dankt hem voor de manier waarop hij mensen kon verbinden en open en eerlijk met mensen om kon gaan.
Jos Leenders, fractie CDA heeft zijn dank vertaald in het volgende gedicht:
Burgemeester Beenakker,
Je begon je loopbaan als burgemeester in Asten
Met diverse lusten en lasten
Je voelde je snel thuis, en niets was jou teveel
Je bezocht heel Asten, van d’n Diesdonk tot aan de Peel
We wisten dat er heel veel moest gebeuren
En jij was dé man voor het openen van deuren
Je bent een man van netwerken en verbinden
Hiervoor was je dan ook vaak in de regio te vinden
Aan de samenwerking met Someren heb je ook je deel bijgedragen
We hoorden hier dan ook niemand over klagen
Je maakte hiermee veel tongen los
En uiteindelijk kwam er wel “gârre op de klos”
Hans het ga je goed!
Burgemeester Hans Beenakker reageert als volgt.
Heel veel dank voor de mooie woorden. Ook heel leuk dat er zoveel lof aan het thuisfront wordt gegeven, op 5 januari bij het afscheid zal hij dat zelf ook doen. Het is
een geweldig leuk vak maar je bent wel heel weinig thuis, ook vaak op onverwachte
momenten. Dit vraagt veel van het thuisfront. Hij heeft dan ook veel respect voor
Josephine en de kinderen. Hij heeft een zeer prettige periode in Asten gehad. De
raadsvergadering was altijd zeer belangrijk, een bijzonder moment, een spannend
moment, gezonde spanning bij belangrijke debatten. Dat is ook nodig om scherp te
blijven in de vergadering. In totaal heeft hij ongeveer 75 raadsvergaderingen geleidt,
waarvan er 1 is gemist vanwege een griepje.
Hij bedankt de raad voor een prettige samenwerking, zakelijk als het nodig was, informeel als het kon. Aanpakken en genieten dekt nog steeds de lading. Als voorzitter
is hij ook altijd positief kritisch gevolgd door de griffier en de raad. Hiervan heeft hij
veel geleerd, zeker in de beginperiode. Over het algemeen zijn er altijd constructieve
en goede debatten geweest. Ook wel eens dipjes en lastigere perioden, maar de
laatste periode loopt het erg goed. Er is ook veel geïnvesteerd in de besluitvormingsprocedures, het instellen van het presidium, hetgeen heel goed heeft gewerkt ook als
zaken bespreekbaar gemaakt moesten worden. Het systeem van loting in Asten is
nog een uniek systeem, maar werkt wel heel goed zodat alle fracties als eerste aan
bod kunnen komen. Wie weet is dit iets om ook in Tiel in te voeren.
Verder is hij ook trots op de omgebouwde raadzaal! Een prettige vergaderruimte.
Hij wil ook heel graag de ondersteuning bedanken, het college, de ambtelijke organisatie, de notulist, de bodes en natuurlijk de griffier Chris Verborg. Hij wenst Mariëtte
van Erp heel veel succes als nieuwe griffier vanaf 1 februari 2012!
Op afstand zal hij Asten blijven volgen. De raad in Tiel komt ook op TV en internet,
dus je kunt hem ook blijven volgen. Het gaat jullie allemaal heel goed! En bedankt!
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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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