Vastgesteld 15 oktober 2015

COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN
en CONTROL
VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken en Control gehouden op
donderdag 17 september 2015 in de raadzaal van het gemeentehuis
Aanwezig:
De voorzitter
De leden
De genodigden
De griffier
De notulist

J.P.E. Bankers
H.A.M. van Moorsel, J.H.G. de Groot, M.J.H. Vankan, L.J. Drost,
R. Wever, A.J. Koopman, A.W. van Egmond
Th.M. Martens
M.B.W. van Erp-Sonnemans
W.J.M. Loomans

Afwezig (m.k.)

burgemeester H.G. Vos en wethouder J.H.J. van Bussel

Agenda
Nr.
0.

Opening

1.

Vaststellen agenda

2.

Verslag van de openbare vergadering van 18 juni 2015

3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad

4.

Informatiebeleid en -uitvoering 2015-2017

5.

Vaststellen Controleprotocol 2015-2016 en Normenkader 2015

6.

Aanwijzing raadsleden voor Raadstafel 21 Metropoolregio Eindhoven

7.
8.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten, o.a. verbonden partijen (MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio, ODZOB)
Stukken ter kennisneming aan de commissie

9.

Rondvraag en sluiting

Agendanummer 0

Opening

De voorzitter opent de vergadering deelt mee dat geen spreekrecht is aangevraagd. De
omvraag begint bij de fractie PGA/PvdA.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De voorzitter stelt voor agendapunt 4 van de agenda af te voeren, wegens de
omstandigheid dat zowel portefeuillehouder als ambtelijke ondersteuning verhinderd zijn. De
commissie stemt ermee in dat dit onderwerp voor de eerstvolgende vergadering opnieuw
wordt geagendeerd.
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.
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Verslag van de openbare vergadering van 18 juni 2015

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a.
Brief van 26-6-2015, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
Invoering Wet raadgevend referendum.
b.
Brief van 6-7-2015, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
Handreiking Treasury 2015.
c.
Brief van 2-7-2015, Metropoolregio Eindhoven: Programmajaarverslag 2014.
d.
Brief van 30-6-2015, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant: Vastgestelde begroting
2016.
e.
Brief van 30-6-2015, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant: Aanbieding vastgestelde
jaarstukken 2014.
f.
Brief van 13-7-2015, Provincie Noord-Brabant: Stand van zaken (Veer)Krachtig
Bestuur.
g.
Brief van 10-7-2015, Provincie Noord-Brabant: Evaluatie interbestuurlijk toezicht
en activiteitenverslag 2014.
h.
Brief van 16-7-2015, Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) en Raad voor de
Financiële Verhoudingen (Rfv): Rapport Grond, geld en gemeenten.
i.
Brief van 3-8-2015, Siris: Financieel jaarverslag 2014 (niet op site).
j.
Brief van 10-7-2015, Veiligheidsregio: Vastgestelde begroting 2016 en
terugkoppeling besluitvorming.
In handen van commissie ter voorbereiding:
k.
Brief van 25-6-2015, Metropoolregio Eindhoven: Raadstafel 21: betrokkenheid
raadsleden bij de Metropoolregio Eindhoven (agendapunt 6)
Geen opmerkingen.

Agendanummer 4

Vaststellen Controleprotocol 2015-2016 en Normenkader
2015

De fractie PGA/PvdA adviseert positief. Zij is benieuwd wat er in het uiteindelijke rapport
wordt opgenomen over de Gemeenschappelijke Regeling De Peel, omdat het hier om veel
geld gaat.
De fractie VVD adviseert positief. Aangezien het een dure regeling is, is het raadzaam om op
voorhand een vinger aan de pols te houden.
De fractie Algemeen Belang vindt het prettig om als raad een normenkader te hebben,
hoewel er al veel zaken via regelgeving zijn opgelegd. Op deze manier is het makkelijker om
te toetsen. Zij wil weten of het bij de rapporteringstolerantie genoemde bedrag ad
€ 25.000,-- willekeurig is gekozen of dat het bedrag is gebaseerd op de Wet bijzondere
transacties. Zij adviseert positief.
De fractie CDA adviseert positief. Ook al is een controleprotocol niet verplicht, in deze tijden
is het een goede zaak een vinger aan de pols te houden.
De fracties D66-HvA en Leefbaar Asten adviseren positief.
Wethouder Martens zal de gestelde vraag schriftelijk laten beantwoorden.
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De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met
doorgeleiding van het stuk als B-stuk naar de raad.

Agendanummer 5

Aanwijzing raadsleden voor Raadstafel 21 Metropoolregio
Eindhoven

De fractie D66-HvA geeft aan dat de heer Koopman zich kandidaat heeft gesteld namens
haar fractie.
De fractie Leefbaar Asten zegt dat in het presidium is afgestemd dat de afvaardiging
bestaat uit één persoon uit de coalitie en één persoon uit de oppositie. De heer VanKan stelt
zich kandidaat namens de coalitie.
De voorzitter constateert dat de commissie unaniem positief adviseert ten aanzien van
voornoemde afvaardiging en instemt met doorgeleiding als A-stuk naar de raad.

Agendanummer 6

Informatief overleg met de bestuurder over lopende
belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen
(MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio, ODZOB)

Geen opmerkingen.

Agendanummer 7

Stukken ter kennisneming aan de commissie

a. Memo Evaluatie Winkeltijdenverordening 2014.
b. Memo Dynamisch Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018,
editie 1-7-2015.
c. Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.
Punt b.
De fractie PGA/PvdA vindt het zorgelijk dat het aantal woninginbraken in Asten hoog is,
gelet op omliggende gemeenten. Zij gaat ervan uit dat het college deze zorgen deelt en hier
aandacht voor heeft. Zij vraagt of er op dit moment in Asten nog activiteiten plaatsvinden
rondom het project Asten veilig en alert.
Het doet de fractie Algemeen Belang deugd dat er momenteel op vele fronten projecten
lopen. Zij sluit zich aan bij de opmerkingen van de fractie PGA/PvdA wat betreft
woninginbraken. Ondanks de dalende tendens is het Astense percentage vrij hoog. Zij hoopt
dat er door het project Fietsendiefstal meer fietsen worden teruggevonden en dat dit
daarnaast de burger meer vertrouwen geeft om weer aangifte te doen, omdat op dit moment
slechts één op de drie burgers aangifte doet van fietsendiefstal.
De fractie Leefbaar Asten kan zich vinden in de peelverband geprioriteerde 7 onderwerpen.
Voor Asten specifiek zijn de onderwerpen woonoverlast, zorg voor migranten en
fietsendiefstal geprioriteerd. Zij sluit zich met betrekking tot fietsendiefstal aan bij de eerdere
opmerkingen. Zij hoort vaak van burgers dat zij geen aangifte doen “omdat er toch niets mee
wordt gedaan". Ondanks het feit dat het onderwerp woninginbraken geen prioriteit heeft,
vraagt zij hiervoor aandacht. Het percentage is namelijk erg hoog en dit baart zorgen.
Wethouder Martens zegt dat de buurtbrigadiers nog altijd actief zijn met betrekking tot het
project Asten veilig en alert. In de dorpsraden Ommel en Heusden wordt hierover ook nog
altijd verslag uitgebracht. Er is zeker aandacht voor het hoge aantal woninginbraken in Asten.
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Het percentage ligt al lange tijd relatief hoog. Dit schijnt te maken te hebben met de ligging
aan de snelweg, waardoor potentiële inbrekers hun buit snel uit de regio kunnen vervoeren.
Dit gegeven is uiteraard niet zomaar te veranderen. Het is van belang burgers te attenderen
op degelijk hang- en sluitwerk en de buurt alert te maken op het melden van verdachte
gebeurtenissen. Er worden vaak meldingen door buurtbewoners gedaan en die worden
vervolgens ook opgepakt. Helmond gaat aan de slag met een nieuw project om fietsendiefstal
tegen te gaan. Asten houdt dit project in de gaten en bij succes is deze werkwijze hopelijk te
kopiëren. Het aantal fietsendiefstallen is zeker verontrustend en het is belangrijk goed met de
burgers te communiceren en hen te vragen om toch aangifte te doen, om de actuele cijfers
boven water te krijgen. Daarnaast wordt hiermee het probleem duidelijker zichtbaar, hetgeen
wellicht meer aanleiding geeft tot een projectmatige aanpak.

Agendanummer 8

Rondvraag en sluiting

De fractie D66-HvA vraagt of er in de afgegeven vergunning voor een autocross aan de
Gruttoweg voldoende veiligheidsmaatregelen zijn opgenomen, of dat er aanleiding bestaat
om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Zij vraagt dit mede in verband met de aandacht
die er nog altijd is voor de ramp in Haaksbergen.
Wethouder Martens zegt dat vergunningen voor dergelijke evenementen zeer zorgvuldig
worden bekeken. De veiligheidsmaatregelen hiervoor zijn de afgelopen vijf jaar behoorlijk
aangescherpt. De hiervoor gedane aanbevelingen zijn overgenomen en worden
meegewogen in de vergunningverlening. Er moeten bijvoorbeeld veel grotere afstanden in
acht worden genomen. Alle risico's uitsluiten is onmogelijk, maar gelet op de veel strengere
eisen kunnen de risico's wel tot een minimum worden beperkt.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voor verslag,
griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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