COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL

PUBLIEKSAGENDA
Datum
Tijd
Locatie

:
:
:

10 oktober 2019
20.00 uur
Raadzaal

U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 27 september 2019.
Nr.
0.

Opening

1.

Vaststellen agenda

2.

Besluitenlijst van de vergadering van 5 september 2019

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

4.

Tussentijdse rapportage najaar 2019 (adviserend)
In de Financiële Verordening gemeente Asten 2016 is in artikel 5 vermeld dat de
raadtwee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Dit betreft een
afwijkingenrapportage. De tussentijdse rapportage najaar 2019 geeft inzicht in de
voortgang van de door de raad vastgestelde programmabegroting 2019 over de
periode van januari tot en met augustus 2019. Naast de beleidsafwijkingen gaat de
tussentijdse rapportage ook in op de begrotingswijzigingen ten opzichte van de
programmabegroting 2019. De uitvoering van de begroting 2019 verloopt
grotendeels volgens plan, beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn goed te
verantwoorden. Deze rapportage wordt aan de raad voorgelegd om te worden
vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 22 oktober 2019, waarmee de raad
tevens de begrotingswijzigingen vaststelt.

5.

Project Waarderen op oppervlakte (adviserend)
De waarderingskamer vindt het van belang dat de wettelijke verplichte overgang
naar de registratie van en taxatie op basis van gebruikersoppervlakte beheerst en
controleerbaar wordt uitgevoerd. De Waarderingskamer verlangt dan ook van ons
als gemeente dat we de overgang verantwoord uitvoeren. Gezien de omvang van
de werkzaamheden is het niet realistisch om dit project met de huidige beschikbare
medewerkers uit te voeren. Daarom wil de gemeenten een externe partij
contracteren die in samenwerking met onze medewerkers dit project gaat
uitvoeren en ook zal zorgdragen voor de benodigde documentatie. En de benodigde
informatie beschikbaar zal stellen voor de BSOB voor de omzetting van de WOZobjecten. Voor de uitvoering van dit project is een krediet van € 90.000,=
benodigd. De dekking van dit krediet kan plaatsvinden uit de Reserve Eenmalige
Bestedingen (REB).

6.

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

Nr.
7.

8.

Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie:
a. Lijst van toezeggingen
Rondvraag en sluiting
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