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7 mei 2019
20.00 uur
Raadzaal

U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 19 april 2019.
Nr.
0.

Opening

1.

Vaststellen agenda

2.

Besluitenlijst van de vergadering van 26 maart 2019

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

4.

Beleidsplan Licht in de openbare ruimte (Opiniërend) met presentatie
Het huidige beleidsplan openbare verlichting is vastgesteld in 2011 en loopt tot
2020. Door technologische ontwikkelingen en landelijke doelstellingen stellen we
nieuw beleid op. Het beleidsplan wordt geen traditioneel beleidsplan, maar een
digitaal beeldend beleidsplan. Tijdens de presentatie en rondrit met commissie en
raadsleden d.d. 10 oktober 2018 door onze gemeente hebben wij aan de raad
informatie verstrekt en discussie gevoerd over licht in de openbare ruimte. Daarna
is aan de inwoners een online vragenlijst (enquête) voorgelegd over hoe zij tegen
het licht in de openbare ruimte aankijken. Ook hebben we informatie ingewonnen
bij de verkeerswerkgroep. De opgehaalde informatie hebben wij beschreven in de
Uitgangspuntennotitie Licht in de openbare ruimte. Om te komen tot een goed
onderbouwd en breed gedragen beleidsnotitie willen wij graag nog enkele keuzes
voorleggen aan de commissie ruimte. Aan de hand van een presentatie met
beeldmateriaal bespreken we de voors- en tegens van deze opties. De presentatie
wordt verzorgd door Lieftink Advies. De gemaakte keuzes worden verwerkt in het
definitief op te stellen beleidsplan.

5.

Vaststellen nota bomenbeleid module beschermwaardige bomen + lijst
update 2019 (Adviserend)
De lijst beschermwaardige bomen van de gemeente Asten was verouderd. Bij de
actualisatie van deze lijst bleek dat ook het aanpassen van het beleid op enkele
punten wenselijk was. Zowel de lijst beschermwaardige bomen als de Nota
bomenbeleid module beschermwaardige bomen is vandaar geactualiseerd. De raad
wordt verzocht de geactualiseerde Nota bomenbeleid module beschermwaardige
bomen en de lijst beschermwaardige bomen gemeente Asten 2019 vast te stellen.
Bezwaren tegen dit besluit worden niet verwacht. Het op de lijst plaatsen van
particulieren bomen is namelijk allemaal op basis van vrijwilligheid en in goed
overleg met de betreffende eigenaren gebeurd. Het onderhoud van de bomen kan
naar verwachting binnen het huidige budget uitgevoerd worden.

6.

Uitgangspunten Omgevingsvisie Asten (Opiniërend)
Op 26 februari 2019 heeft de raad de Programmaopdracht Transitie Omgevingswet
vastgesteld. Onderdeel van deze opdracht is te komen tot een omgevingsvisie op
1 januari 2021 (datum waarop de Omgevingswet daadwerkelijk in werking treedt).
Om hiertoe te komen dienen we nu te beginnen. Als eerste stap zijn de
uitgangspunten om te komen tot een Astense omgevingsvisie in bijgevoegde nota
geformuleerd. Deze zijn afgestemd op de Astense context en resultaat van o.a. de
themabijeenkomst die in november vorig jaar heeft plaatsgevonden. De
commissie wordt gevraagd wensen en bedenkingen mee te geven over bijgevoegde
Nota van uitgangspunten, zodat burgemeester en wethouders verder kunnen met
het traject om e komen tot een Omgevingsvisie voor Asten.

7.

Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 ODZOB
(adviserend)
Volgens de per 1 januari 2015 van kracht geworden wetgeving voor
gemeenschappelijke regelingen (GR), dient de ODZOB voor 1 augustus de
begroting van het daaropvolgende jaar te verzenden. Het Dagelijks Bestuur (DB)
van een GR moet voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarop de
begroting van toepassing is, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de
voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden.
Om tijdig over een vastgestelde begroting 2020 te beschikking heeft het DB de
ontwerpbegroting 2020 voor 16 maart 2019 aan de raden en staten toegestuurd.

8.

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

9.

Stukken ter kennisneming aan de commissie:
a. Memo Stand van zaken programma Transitie Omgevingswet
b. Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender

10.

Rondvraag en sluiting
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