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16 april 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 5 april 2019.

PUBLIEKSAGENDA
Nr.
19.04.00

Opening en trekken van het lot

19.04.01

Vaststellen agenda

19.04.02

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 februari
2019 en Themabijeenkomst van 27 maart 2019

19.04.03

Ingekomen stukken en mededelingen

19.04.04

B

Locatie- en scenariokeuze (ver)nieuw(d) gemeenschapshuis
Asten
Door de projectleider is tijdens een technische bijeenkomst op 18
Maart 2019 een toelichting gegeven op de voorliggende stukken.
In de afgelopen periode is de centrale vraag, die volgt uit de eerder
door de raad vastgestelde bestuursopdracht (raad 3 juli 2018, zie
bijlage 1), verder verdiept en is de informatie uit het verleden
geactualiseerd.

19.04.05

B

Herstelbesluit Achtermijterbaan 1
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op
14 november 2018 uitspraak gedaan inzake het beroep tegen het
bestemmingsplan Asten veegplan 2017-1. Het beroep richtte zicht tegen
de vestiging van een containerverhuurbedrijf aan Achtermijterbaan 1 in
Heusden. Het beroep is op twee onderdelen gegrond verklaard. De
Afdeling biedt de gemeente de gelegenheid de geconstateerde gebreken
te herstellen. Hiertoe dient de raad voor de locatie Achtermijterbaan 1
het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen.

19.04.06

A

Delegatiebesluit aanmeldingsnotitie m.e.r.
Voor bepaalde ontwikkelingen moet eerst worden bepaald of er een
m.e.r.-procedure moet worden doorlopen, voordat verdere
besluitvorming – bijvoorbeeld het starten van een bestemmingsplanprocedure – mogelijk is. Dit begint met het doen van een mededeling
van de voorgenomen ontwikkeling door de initiatiefnemer aan het
bevoegd gezag. Deze mededeling wordt vaak in de vorm van een
aanmeldingsnotitie gegoten.

Op grond van deze mededeling of aanmeldingsnotitie neemt het
bevoegd gezag een besluit, namelijk of er wel of geen m.e.r.-procedure
moet worden doorlopen.
Op grond van de Wet milieubeheer is het bestuursorgaan dat bevoegd is
om op het onderliggende besluit of ‘hoofdbesluit’ te beslissen – zoals het
herzien van een bestemmingsplan – ook bevoegd om een besluit te
nemen op de mededeling of de aanmeldingsnotitie in het kader van de
Wet milieubeheer. Als de gemeenteraad hiervoor aan zet is, is het niet
mogelijk om de termijnen uit de Wet milieubeheer te halen. Bovendien
levert het ook procedurele vertraging op als we het besluit op de
mededeling/aanmeldingsnotitie aan de raad moeten voorleggen.
Om deze reden wordt voorgesteld om deze bevoegdheid, in gevallen
waarin de raad het bevoegd gezag is, te delegeren aan het college van
burgemeester en wethouders
19.04.07

B

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten
2017 inclusief bijbehorende toelichting
De huidige APV is in 2017 volledig geactualiseerd conform
ontwikkelingen in de wetgeving en de model-APV. De volgende volledige
herziening zal plaatsvinden in 2020. In dit voorstel worden de volgende
tussentijdse wijzigingen aan de raad voorgelegd:
- Implementatie Wet aanpak woonoverlast;
- Implementatie Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening
overige plaatsen;
- Aanpassingen met betrekking tot de evenementenvergunning.

19.04.08

A

Kadernota 2020 Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
Het Algemeen Bestuur van BSOB legt de kadernota 2020 voor aan de
gemeenten als opmaat naar de Programmabegroting 2020-2022 met
het verzoek dit document aan de gemeenteraad voor te leggen. De
gemeenteraad krijgt zo de gelegenheid om haar standpunt over de
kadernota kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van BSOB.

19.04.09

A

Kadernota Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost (VRBZO) 2020
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft
de Kadernota VRBZO 2020 aan gemeenten aangeboden als opmaat naar
de Begroting 2020.

19.04.10

B

Plan van Aanpak Cultuuromslag Toekomstagenda 2030
bouwsteen Raad
De raad stelt een plan van aanpak vast als bouwsteen voor de raad voor
de in de Toekomstagenda Asten 2030 uitgesproken cultuuromslag. In
het plan van aanpak zijn projecten en activiteiten opgenomen die de
raad de eerste 2 jaar gaat oppakken.

19.04.11

Sluiting

