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U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 9 februari 2018.
Nr.
0.

Opening

1.

Vaststellen agenda

2.

Besluitenlijst van de vergadering van 15 januari 2018

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief van 27-12-2017, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang en beschermd wonen
b. Brief van 22-01-2018, De Nationale Ombudsman: Rapport Een open deur
m.b.t. onderzoek toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening
In handen van B&W ter voorbereiding:
c. Brief van 27-12-2017, Senzer: Kaderbrief 2019
d. Brief van 28-12-2017, GGD Brabant-Zuidoost: 1ste begrotingswijziging 2018
e. Brief van 28-12-2017, GGD Brabant-Zuidoost: Kadernota 2019
In handen van B&W ter afdoening:
f. Brief van 31-1-2018, Stichting PlatOO bestuur voor openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs: Concept begroting 2018
g. Brief van 1-2-2018, K.C. De Peel e.o.: verzoek tot tegemoetkoming in kosten

4.

Beleidsplan sociaal domein 2018-2021 (adviserend)
In deze versie voor besluitvorming zijn de resultaten van de inspraak en de wensen
en bedenkingen van de commissie Burgers verwerkt. De structuur van deze versie
is dientengevolge grondig gewijzigd: het lokale beleidskader is leidend, het
regionaal beleidskader en de financiële paragraaf zijn als bijlagen ingevoegd: de
acties verhuizen naar het uitvoeringsprogramma sociaal domein 2018, welk
programma wordt vastgesteld door het college.
Het beleidsplan is ingedeeld in 2 hoofdstukken.
Hoofdstuk 1 beschrijft de ontwikkelingen in het lokaal sociaal domein in de periode
van 2015 tot en met 2017 en stelt het kader voor de ambitie en de haalbaarheid
voor de komende periode van 2018 tot en met 2021 vast.
Hoofdstuk 2 behandelt het lokaal sociaal domein en focust op de visie op de
ontwikkeling van het lokaal sociaal netwerk en het lokaal gebiedsteam en het kader
voor de acties die hiervoor de komende periode worden uitgezet. Tevens wordt de
verbinding van zorg met veiligheid gelegd.

De deelonderwerpen (Wmo, Jeugd, Participatie, Lokaal gezondheidsbeleid,
leefbaarheid en handhaving en verbinding met integrale veiligheid) worden
beschreven middels een gelijke opbouw, te weten:
1. Aanleiding
2. Ontwikkelingen
3. Doelen
4. Resultaten
Het onderwerp Inkomensondersteuningsbeleid is reeds separaat voorgelegd.
5.

Bestuursopdracht realisatie gemeenschapshuis Asten (adviserend)
In de raadsvergadering van 12 december 2017 zijn de onderzoeksresultaten uit de
intentiefase van project Nieuw gemeenschapshuis Asten behandeld. Middels een
door alle fracties ondertekend amendement heeft u het college opdracht gegeven
een bestuursopdracht te formuleren om te komen tot één centraal gelegen
gemeenschapshuis in de kern Asten. Hiermee neemt de gemeente de regie over
het project in handen. Wij leggen u de concept bestuursopdracht ter vaststelling
voor. Tevens wordt u gevraagd een besluit te nemen over de wijze waarop u als
raad betrokken wilt worden in het vervolgtraject en te beslissen over het
verstrekken van een voorlopig projectkrediet.

6.

Kaderbrief Senzer 2019 (adviserend)
Het Algemeen Bestuur van Senzer heeft op 20 december 2017 de kaderbrief voor
2019 vastgesteld. Deze kaderbrief is samen met de voorjaarsconferentie
richtinggevend voor het opstellen van het Ondernemingsplan en de Begroting van
Senzer voor 2019. Senzer stelt de raden van de deelnemende gemeenten in de
gelegenheid te reageren op deze kaderbrief.

7.

Kadernota 2019 en 1e begrotingswijziging 2018 GGD Brabant-Zuidoost
(adviserend)
De GGD Brabant-Zuidoost biedt u hierbij de kadernota 2019 en de 1e
begrotingswijziging 2018 aan. U wordt in de gelegenheid gesteld om een reactie te
geven op de kadernota 2019 en zienswijzen in te dienen op de 1e
begrotingswijziging.

8.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen
en projecten, o.a. verbonden partijen: (GGD, Peelgemeenten, Senzer)

9.

Stukken ter kennisneming aan de commissie:
a. Memo Provincie i.v.m. realiseren taakstelling huisvesting vergunninghouders
2018
(portefeuillehouder J.C.M. Huijsmans, info: m.manders@asten.nl)

b. Memo Evaluatie lokaal project Senzer; extra ureninzet Basisvoorziening
(portefeuillehouder J.C.M. Huijsmans, info: d.vandijck@asten.nl)

c. Memo Proces besluitvorming P&C documenten gemeenschappelijke regelingen
2018
(portefeuillehouder H.G. Vos, info: m.vanarensbergen@asten.nl)

d. Memo incidentele subsidies 2017
(portefeuillehouder J.C.M. Huijsmans, info: m.manders@asten.nl)

e. Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender
10.

Rondvraag en sluiting
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