COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL
PUBLIEKSAGENDA
Datum
Tijd
Locatie

:
:
:

17 januari 2019
20.00 uur
Raadzaal

U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 20 december 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 22 november 2018

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad: *
Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief van 9-10-2018, Gemeente Heumen: Motie betreffende kinderpardon
b. Brief van 15-11-2018, VNG: Bekendmaking kandidaten VNG-bestuur en
commissie
c. Brief van 16-11-2018, Gemeente Hattem: Motie kinderpardon
d. Brief van 22-11-2018, VNG: Afspraken Wnra bij Gemeenten
e. Brief van 30-11-2018, De Fiscale Zaak, WOB-verzoek over openbaarmaking van
beleidsstukken mbt toeristenbelasting
f. Brief van 04-12-2018, VNG: 75 jaar vrijheid
In handen van B&W ter voorbereiding
g. Brief van 29-11-2018, VRBZO: Kadernota 2020
h. Brief van 14-12-2018, MRE: Werkprogramma 2019 en Samenwerkingsakkoord
2019-2022

4.

Aanvraag uitkering suppletiefonds explosieven (adviserend)
Voorafgaand aan de werkzaamheden fietspad Meijlseweg heeft een
explosievenonderzoek plaatsgevonden.
Conform de Suppletieregeling Explosieven kan de gemeente een bijdrage uit het
Gemeentefonds ontvangen.

5.

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Asten 2019-2022
(Adviserend)
De Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 en bijbehorende
Projectplannen en voortgangsrapportages lopen op 31 december 2018 af. Dit
betekent dat de raad nieuwe kaders voor veiligheid vast kan gaan stellen. Het
voorstel is om een beleidsmatige basis te leggen in een lokaal gemeentelijk
veiligheidsplan (Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Asten 2019-2022).
Op hoofdlijnen bevatten deze kaders de strategische uitgangspunten en de lokale
prioriteiten. Deze lokale prioriteiten zijn tot stand gekomen door een
veiligheidsanalyse (objectief en subjectief), een bijeenkomst met de gemeenteraad
en via Tip Asten (burgerplatform

6.

Innovatiehuis De Peel (presentatie)

7.

Speerpunten Communicatiebeleid 2018-2022 (Opiniërend)
Taakveld Communicatie stelt elke nieuwe raads – en collegeperiode een
Communicatienota op. Wij willen ons deze keer richten op het benoemen van de
belangrijkste speerpunten voor de komende periode.
Reden hiervan is ondermeer dat we aan het begin van een belangrijk
verandertraject staan.
Dit verandertraject krijgt de komende tijd nader vorm en inhoud. Communicatie
maakt in de voorbereiding en uitvoering van dit nog op te starten traject, een
wezenlijk onderdeel uit. Veel van onze inzet gaat komende tijd uit naar dit
veranderprogramma. Daarnaast zal de communicatieve begeleiding van de andere
maatschappelijke opgaven de nodige tijd vragen.

8.

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP)
gemeente Asten 2019 (Adviserend)
De verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) dient
opnieuw door de raad te worden vastgesteld, vanwege de inwerkingtreding van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9.

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

10.

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

11.

Rondvraag en sluiting
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