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Agendanummer 0

Opening

De voorzitter opent de vergadering deelt mee dat geen spreekrecht is aangevraagd. De
omvraag begint bij de fractie D66-HvA.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Verslag van de openbare vergadering van 17 september
2015

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief van 24-9-2015, Ministerie van Veiligheid en Justitie: informatie
crisisnoodopvang;
In handen van B&W ter voorbereiding:
b. Brief van 17-9-2015, VNG: Oproep gemeenten beschikbaarstellen verblijfseenheden;
c. Brief van 22-9-2015, Nederlandse beroepsorganisatie van accountants: Actie gevraagd
van gemeente m.b.t. knelpunten Decentralisaties van Jeugdwet, de WMO 2015 en de
Participatiewet.
Punt a. De fractie PGA/PvdA is van mening dat zaken over crisisopvang in de openbaarheid
mogen.
Punt b.
De fractie Leefbaar Asten vraagt wat er wordt bedoeld met fase 1 en fase 3 en of het
bekend is wat er gebeurt na 6 maanden met vergunninghouders die niet gekoppeld zijn aan
onze gemeente.
Punt c.
De fractie PGA/PvdA wil t.z.t. graag van het college weten welke actie zij nemen op deze
brief.
De burgemeester zegt over punt a en b dat er een taakstelling is voor de gemeente wat
betreft statushouders. Voor het eerste half jaar van 2015 hebben wij onze taakstelling
vervuld, voor het tweede deel van 2015 liggen we op schema. Mogelijk komen daar nieuwe
taakstellingen bij, dat is echter op dit moment niet duidelijk.
Over de openbaarheid zegt hij hier voorstander van te zijn maar het is soms handig om zaken
in eerste instantie in beslotenheid te bespreken. Het is vervolgens aan de raad om aan het
einde van de vergadering te beslissen of die beslotenheid in stand blijft of niet. Op de vraag
naar wat er na 6 maanden gebeurt geeft hij aan dat dit lastig te zeggen is.
Wethouder Van Bussel geeft over punt c aan dat een en ander al is opgepakt. We wachten
de antwoorden van de accountant af, sturen op de voortgang en willen actief geïnformeerd
worden door de gemeente Helmond.

Agendanummer 4

Informatiebeleid en -uitvoering 2015-2017

Secretaris de heer Verberkt en coördinator I&A de heer Roijakkers geven een presentatie
namens de portefeuillehouder over informatiebeleid en –uitvoering 2015-2017.
De fractie D66-HvA stemt in met de visie. Zij brengt naar voren dat er bijv. ten aanzien van
informatieveiligheid hoge eisen worden gesteld. Zij is het niet eens met beslispunt 2 ten
aanzien van uitbesteding, niet duidelijk is welke borging er is wanneer gekozen wordt voor
onderbrenging bij derden. Met aanpassing op dit onderdeel kan zij akkoord gaan met de
beslispunten.
De fractie Leefbaar Asten vindt het goed om te horen dat de processturing klantgericht is,
maar wijst erop dat veel zaken ook heel taakgericht kunnen worden opgepakt. Belangrijke
voorwaarde om dit te bereiken is een goed netwerk. Digitaal werken is belangrijk maar ook
het fysiek contact blijft belangrijk voor de klant. Met beslispunt 2 is zij het eens mits de
randvoorwaarden te allen tijde goed vastliggen. Tot slot geeft zij aan regelmatig betrokken te
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willen blijven en wenst de organisatie succes.
De fractie PGA/PvdA stemt in met beslispunt 1. Zij vraagt daarbij of de visie ook het
vernietigen en de levensduur van informatie omvat. Ten aanzien van beslispunt 2 wijst zij
erop dat de grenzen bij de overgang tussen make en buy duidelijk gedefinieerd moeten zijn.
Door het ongekwantificeerde “in de toekomst” kan zij instemmen met beslispunt 2.
De fractie VVD vindt dat er veel ambitie in het plan zit. Zij stemt in mits vooraf wordt
afgebakend hoeveel geld maximaal besteed mag worden. Verder stelt zij een tijdige en
regelmatige terugkoppeling op prijs.
Zij vindt dat door de formulering de grenzen onvoldoende zijn aangegeven, zij wil de passage
met betrekking tot het uitbesteden aan derden graag verwijderd of aangepast zien, dit vindt
zij een carte blanche.
De fractie Algemeen Belang heeft vertrouwen in de organisatie en in dit beleid; zij vindt het
goed als in een continue proces wordt gewerkt aan verbetering en zij omarmt daarom ook de
twee beslispunten. Uiteraard dient het beveiligen van vertrouwelijke informatie goed te
gebeuren en zal evaluatie plaatsvinden. Zij wenst de organisatie succes. Ten aanzien van
uitbesteding geeft zij aan dat evenals bij de overige piofa-taken samenwerking aan bod zal
komen, en dat in inkooptrajecten inmiddels hoge eisen gesteld worden aan leveranciers. Zij
stemt in met het voorstel.
De fractie CDA gaat akkoord met de beslispunten. Verder wil zij weten in hoeverre feedback
gevraagd is en of er gekeken is naar gemeenten in de regio. Leer van fouten. Daarnaast stipt
zij aan dat mensen graag fysiek contact hebben en zich welkom moet blijven voelen. Verder
vraagt zij te letten op de kosten, in het bijzonder ook de onderhoudskosten, en wenst de
organisatie succes. Zij sluit aan bij de opmerking van de fractie VVD ten aanzien van
terugkoppeling en evaluatie en gaat akkoord met het voorstel.
De burgemeester geeft aan zich te willen richten op waartoe de raad aan zet is. Bij
uitbesteding geldt altijd in je eigen kracht blijven. We moeten blijven investeren binnen de
budgetruimte. Als dat niet lukt, gaan we met u in gesprek. Het meenemen van feedback van
gebruikers is inderdaad belangrijk maar ook feedback van de raad is welkom.
Hij geeft aan dat bedoeld is om aan te geven dat er verschillende vormen tot efficiënt werken
mogelijk zijn maar dat de raad de grenzen hiervan aangeeft. We komen dus niet alleen terug
om te sturen maar ook voor verantwoording zegt hij.
Secretaris Verberkt geeft aan dat er wellicht veel ambitie in het verhaal zit waardoor
grenzen aangeven een terechte opmerking is. Prioriteiten moeten gesteld blijven worden. Het
fysieke contact blijft naast de digitale kanalen belangrijk. Leren van anderen, passen we
zeker toe.
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

Tussentijdse rapportage najaar 2015

De fractie Leefbaar Asten gaat akkoord met het stuk; zij vraagt of we mogelijk ook leges
missen vanwege de toename van vergunningvrij bouwen.
De fractie PGA/PvdA gaat akkoord met het stuk en hoopt dat er weer gebouwd of verbouwd
gaat worden in Asten om daar extra inkomsten van te genereren. Zij vraagt of de achterstand
in legesopbrengst nog kan worden ingelopen.
De fractie VVD sluit zich aan bij de vorige fractie en geeft mee om na te denken over
verruiming van de mogelijkheden om de bouw te stimuleren.
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De fractie Algemeen Belang gaat akkoord met de tussentijdse rapportage.
De fractie CDA stelt vast dat Peel 6.1 nog een uitdaging zal zijn, zij gaat akkoord met het
voorstel.
Wethouder Van Bussel merkt op dat er risico’s zijn die bij de behandeling van de begroting
nog zullen terugkomen. Helaas moet er geld bij, door minder leges en de tegenvaller in de
mei-circulaire. Gelukkig kan daarvoor worden bij geplust uit de reserve eenmalige
bestedingen. Als het gaat over de leges, heeft hij groot vertrouwen in het aantrekken van de
markt en de gronduitgifte van bouwgrond en bedrijfskavels. Er ligt een voorstel om starters
te helpen.
De opmerking over vergunningvrij bouwen is terecht, maar dit is geen hoofdoorzaak voor het
teruglopen van de leges.
Hij merkt nog op dat de nadelige gevolgen van de tornado pas later in beeld gebracht konden
worden en in de volgende rapportage worden meegenomen.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt met
doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 6

Stand van zaken Treasury

De fractie D66-HvA wil weten waar de grote fluctuaties van de inkomsten grondexploitatie
vandaan komen.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat dit te maken heeft met alle bouw- en verbouwplannen.
Daarnaast zijn we bezig met het aankopen van gronden en de aanleg van infrastructuur van
Florapark.
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis heeft genomen van de stand van zaken.

Agendanummer 7

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

a. Samenscholingsverbod.
De burgemeester geeft een toelichting op het eerder ingestelde samenscholingsverbod:
De inzet van het instrument bleek noodzakelijk vanwege de overlastsituatie in het gebied
Rechtestraat. De overlast nam toe, buurtbewoners voelde zich onveilig en er werden
handtekeningen ingezameld.
De politie slaagde er moeilijk in de overlast te constateren en te verbaliseren omdat jongeren
weg renden of hun gedrag staakten. Betrokken instanties adviseerden mede daarom een
verderstrekkende maatregel, het samenscholingsverbod, te nemen. Hierbij is de gehele groep
strafbaar bij overtreding en niet alleen enkele personen binnen de groep. De politie heeft
hierop toegezien.
Uit de evaluatie bleek dat de maatregel effectief heeft gewerkt. Er zijn 3 bekeuringen
uitgeschreven. Buurtbewoners waren hier blij mee en de rust is wedergekeerd.
Voor afloop van het verbod zijn gesprekken gevoerd met ouders en jongeren. Hierbij gaven
zij aan geleerd te hebben van de situatie en geen overlast meer te (willen) veroorzaken.
Het samenscholingsverbod is niet verlengd omdat hiertoe geen reden was. Er was niet langer
sprake van een verstoring van de openbare orde. En daarnaast werkt een dergelijke
maatregel enkel bij een tijdelijke inzet. Het draagvlak in de gemeenschap is dan ook groot.
De fractie D66-HvA is blij met de aanpak en vraagt of de jongeren in de tussentijd niet op
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een andere plek bij elkaar zijn gekomen / overlast hebben veroorzaakt.
De fractie Leefbaar Asten is blij te horen dat er geen overlast meer is in de straat en vindt
het goed dat dit instrument is ingezet.
De fractie CDA vindt het een zwaar middel maar is positief over het resultaat en hoopt dat
het niet meer nodig is in de toekomst.
De burgemeester geeft aan dat er adequaat is gekeken en gereageerd indien men op een
andere plek bijeenkwam. Hiertoe is 1 verbaal opgemaakt.

Agendanummer 8

Stukken ter kennisneming aan de commissie

a. Lijst van toezeggingen.
De fractie D66-HvA vraagt of bekend is dat het hek van Prinsenmeer aan de achterzijde
kapot is en men zo in en uit kan lopen op het terrein.
De fractie PGA/PvdA vraagt aandacht voor een verzoek om een monument voor
neergestorte franse piloten in 1945. Is dit bekend bij het college en wil men hier
medewerking aan verlenen.
De burgemeester geeft aan dat niet bekend is dat het hek bij Prinsenmeer is ingetrapt. Hij
vraagt dit na, en verzoekt om dit in het vervolg rechtstreeks te melden.
Over het verzoek om een monument is hem niets bekend. Op basis van meer informatie zal
hij eventuele medewerking bezien, het is dus te vroeg om daarover iets te zeggen.

Agendanummer 9

Rondvraag en sluiting

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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