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17 september 2019
20.00 uur
Raadzaal

Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van bovengenoemde openbare vergadering van de
raad van de gemeente Asten.
U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 6 september 2019.

PUBLIEKSAGENDA
Nr.
19.09.00

Opening en trekken van het lot

19.09.01

Vaststellen agenda

19.09.02

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 2 juli 2019

19.09.03

Ingekomen stukken en mededelingen

19.09.04

A

Beleid Schuldhulpverlening 2019-2022 gemeente Asten
Sinds 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
van kracht. Het belangrijkste doel van de wet is de effectiviteit van de
schuldhulpverlening te vergroten. De wet is een kaderwet waarin vooral
gemeentelijke verplichtingen zijn beschreven. Gemeenten hebben een
grote vrijheid in de manier waarop zij hun beleid inrichten.
In december 2015 heeft de raad de “Kadernota schulddienstverlening
2015-2018” vastgesteld.
De nieuwe beleidsnota “Beleid Schuldhulpverlening gemeente Asten
2019-2022” is vrijwel geheel opgesteld in samenwerking met de andere
Peelgemeenten. De inrichting van de lokale schuldhulpverlening is
opgesteld in overleg met de gemeente Someren vanwege de
gezamenlijke uitvoering door Onis Welzijn

19.09.05

A

Wijzigingsplan en welstandsvrij bouwen Heusden-Oost fase 2
Als gemeente willen we steeds meer loslaten (deregulering), sturen op
hoofdlijnen, voorwaarden scheppen en de burger en ondernemer
vertrouwen geven. Een manier om hier concreet invulling aan te geven
is door de welstandseisen in bepaalde gevallen los te laten. Met het
welstandsvrij maken van het plan Loverbosch fase 2 in 2018 is daar een
eerste stap in gezet. We willen dit graag breder trekken door ook het
plangebied Heusden-Oost fase 2 welstandsvrij te maken. In dit plan zal
een groot deel van de woningen worden gebouwd door een CPOinitiatief en zelfbouwers. Dit is een doelgroep die we in het plan
Loverbosch fase 2 niet tegen komen. Voorgesteld wordt dan ook om het
plangebied Heusden-Oost fase 2 aan te wijzen als welstandsvrij gebied

19.09.06

A

Controleprotocol 2019 t/m 2021 Crowe Foederer
In 2019 heeft de gemeenteraad aan Crowe Foederer de opdracht
verstrekt de accountantscontrole zoals bedoeld in artikel 213
Gemeentewet voor de gemeente Asten uit te voeren, over het jaar 2019
t/m 2021, met de optie om dit vervolgens te verlengen voor de periode
2022 en 2023. Aan de raad wordt voorgesteld een actueel
controleprotocol vast te stellen. Daarmee geeft de raad richting aan de
controle door de accountant.

19.09.07

A

Informatiebeleid 2019 – 2022
De informatievoorziening draagt bij aan onze dienstverlening aan
burgers, bedrijven en instellingen. De informatievoorziening maakt het
mogelijk dat onze klanten diverse ingangen hebben bij de gemeente en
snelle en betrouwbare informatie krijgen. Daarnaast faciliteert de
informatievoorziening participatie en burgerinitiatieven. De
informatievoorziening ondersteunt ook de interne bedrijfsvoering en
processturing, dit zorgt voor efficiency en duurzame vastlegging. Het
inregelen van een goede informatievoorziening op basis van dit
informatiebeleid moet leiden tot kwaliteitsverhoging van onze
dienstverlening. De raad wordt gevraagd het Informatiebeleid 2019 2022 vast te stellen

19.09.08

A

Vaststellen grondexploitatie Heusden-Oost fase 2
De gemeente is bezig met de ontwikkeling van de tweede fase van de
woonwijk Heusden-oost. Omdat het project wordt uitgevoerd onder actief
grondbeleid is het noodzakelijk dat een grondexploitatie wordt
vastgesteld.

19.09.09

Schriftelijke vragen aan het college o.g.v. artikel 39 Reglement
van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
de raad.

19.09.10

Sluiting

