COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL
PUBLIEKSAGENDA
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:
:
:

11 oktober 2018
20.00 uur
Raadzaal

U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 27 september 2018.
* In het kader van de geldende privacywetgeving alleen voor raads- en commissieleden te
benaderen.
Nr.
0.

Opening

1.

Vaststellen agenda

2.

Besluitenlijst van de vergadering van 6 september 2018

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:*
Voor kennisgeving aannemen:
a. Ledenbrief VNG van 25-7-2018: Digitale toegankelijkheid
b. Ledenbrief VNG van 27-7-2018: Stand van zaken invoering Wet Normalisering
rechtspositie ambtenaren (Wnra)
c. Brief van 24-8-2018, Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de
Zondagsrust en de Zondagsheiliging: Verzoek om reactie/gedachtenwisseling
mbt zondagrust
d. Ledenbrief VNG van 5-9-2018: Tussenstand wetsvoorstel experiment gesloten
coffeeshopketen
e. Brief van 12-9-2018, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost: Vastgestelde
jaarrekening en jaarverslag 2017
f.
Brief van 12-9-2018, Provincie Noord-Brabant: Interbestuurlijk toezicht:
onderzoek analyse financiën decentralisaties sociaal domein

4.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (presentatie door directeur BSOB)

5.

Informatievoorziening treasuryactiviteiten inclusief
liquiditeitenplanning 2018-2022 (informerend)
Conform artikel 4 van bijlage 3 (beheersdeel treasurystatuut) van het
Treasurystatuut 2014 vindt één keer per jaar een terugkoppeling van de
treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning plaats aan de commissie AZ&C.
Hierbij wordt u de liquiditeitenplanning 2018-2022 aangeboden.

6.

Bestuursopdracht Scenario-ontwikkeling Gezond Financieel
Huishouden 2019-2022 (adviserend)
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota is besloten een traject te starten gericht
op de ambitie van een sluitende meerjarenbegroting met ruimte voor nieuw beleid.
Voor dit traject is een bestuursopdracht gewenst, waarover de raad beslist.

Nr.
7.

Tussentijdse rapportage najaar 2018 (adviserend)
In de Financiële Verordening gemeente Asten 2016 is in artikel 5 vermeld dat de
raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Dit betreft een
afwijkingenrapportage.
De tussentijdse rapportage najaar 2018 geeft inzicht in de voortgang van de door
de raad vastgestelde programmabegroting 2018 over de periode van januari tot en
met augustus 2018. Naast de beleidsafwijkingen gaat de tussentijdse rapportage
ook in op de begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2018.
De uitvoering van de begroting 2018 verloopt grotendeels volgens plan,
beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn goed te verantwoorden. Bij het Sociaal
domein zijn er ontwikkelingen die het resultaat negatief kunnen beïnvloeden.
Deze rapportage wordt aan de raad voorgelegd om te worden vastgesteld tijdens
de raadsvergadering van 6 november 2018, waarmee de raad tevens de
begrotingswijzigingen vaststelt.

8.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen
en projecten, o.a. verbonden partijen (MRE, Peelgemeenten,
Veiligheidsregio, ODZOB, BSOB)

9.

Stukken ter kennisneming aan de commissie:
a. Lijst van toezeggingen

10.

Rondvraag en sluiting
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