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U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 2 juni 2019.
Nr.
0.

Opening

1.

Vaststellen agenda

2.

Besluitenlijst van de vergadering van 9 mei 2019

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

4.

Jaarstukken 2018 gemeente Asten (adviserend)
Het jaarverslag 2018 is gelijk aan de opzet van de begroting 2018.

5.

Vaststellen Verordening Speelautomatenhal Asten 2019 (adviserend)
Omdat de huidige speelautomatenhallenverordening niet meer voldoet aan de
huidige regelgeving en jurisprudentie, dient deze te worden aangepast.

6.

Tussentijdse rapportage voorjaar 2019 (adviserend)
In de Financiële Verordening 2016 van gemeente Asten is in artikel 3 vermeld dat
de raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Dit betreft een
afwijkingenrapportage. De tussentijdse rapportage voorjaar 2019 geeft inzicht in
de voortgang van de door de raad vastgestelde programmabegroting 2019 over de
periode van januari tot en met april 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
verklaren. Deze rapportage wordt aan de raad voorgelegd om te worden
vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2019, waarmee de raad tevens
de begrotingswijzigingen vaststelt.

7.

Voorjaarsnota 2019 / Scenario-ontwikkeling Gezond financieel huishouden
2020-2023 (adviserend)
Het doel van de voorjaarsnota is om een actueel beeld te schetsen van de
(financiële) consequenties van beleid voor de jaren 2020 t/m 2023 en om een
integrale afweging te maken tussen bestaand beleid, ontwikkelingen, nieuwe
wensen en/of bezuinigingen.

8.

Rapportage Informatiebeveiliging 2018 (adviserend)
Het college van B&W van gemeente Asten legt jaarlijks verantwoording af over de
uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid. De Rapportage
Informatiebeveiliging 2018 bevat die verantwoording.

9.

Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
(adviserend)
De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) legt de gemeenteraad de
Ontwerpbegroting 2020 VRBZO voor. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om
uiterlijk 20 mei a.s. een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting kenbaar
te maken. Het Algemeen Bestuur (AB) van VRBZO zal deze zienswijze betrekken bij
het vaststellen van de begroting in haar vergadering van 3 juli 2019.
Voor de begroting 2020 is uitgegaan van continuering van het bestaande beleid.
Het advies is om geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2020
VRBZO. In de loop van 2019 worden door VRBZO nog diverse nieuwe visies en
beleidsplannen opgesteld die in het meerjarenbeleidsplan 2020 – 2023 VRBZO
samenkomen. Hierover wordt u afzonderlijk geïnformeerd.

10.

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Asten 2019
(adviserend)
Vaststellen “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Asten
2019”

11.

Jaarrekening 2018, de 1e begrotingswijziging 2019 en de
ontwerpbegroting 2020 van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant
(BSOB) (adviserend)
De Belastingsamenwerking Oost-Brabant heeft een positief rekeningresultaat
gerealiseerd over 2018, het eerste jaar waar gemeente Asten deelnemer is van de
BSOB. Het positief rekeningresultaat wordt conform het besluit van het Algemeen
Bestuur voor € 305.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve van de BSOB en
zal voor € 148.000 gerestitueerd worden aan de deelnemers. Voor de gemeente
Asten betreft dit € 23.353,=.

12.

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Asten 2019
(adviserend)
Per 1 januari 2019 is het Rechtspositiebesluit (Algemene Maatregel van Bestuur) en
de bijhorende ministeriële Regeling decentrale politieke ambtsdragers in werking
getreden. Als gevolg hiervan is de huidige lokaal vastgestelde ‘Verordening
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Gemeente Asten 2017’ aan
actualisatie toe.

13.

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

14.

Stukken ter kennisneming aan de commissie:
a. Memo Beleidskader VTH 2019, Uitvoeringsprogramma VTH 2019 en Jaarverslag
Toezicht en Handhaving 2018
b. Memo Pilot verruiming sluitingstijden horeca gemeente Asten 2019
c. Lijst van Toezeggingen

15.

Rondvraag en sluiting
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