Vastgesteld 7-2-2017

BESLUITENLIJST
RAADSVERGADERING 13 december 2016
Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De genodigden
De griffier
m.k. afwezig

burgemeester H.G. Vos
F.G.A. Hurkmans, F.C. van Helmond, P.W.J.M. van de Ven–Schriks,
H.A.M. van Moorsel, P.P.M. Bakens, D.R. van Schijndel, J.P.E. Bankers,
J.G. Leenders, J.H.G. de Groot, A.J. Koopman, P.A.J.M. Berkers-Coolen,
M.J.H. Vankan, M.A.T.M. van den Boomen, A.H.H. Beniers, L.J. Drost
de wethouders J.H.J. van Bussel, Th.M. Martens, J.C.M. Huijsmans en
gemeentesecretaris W.M.A. Verberkt
M.B.W. van Erp-Sonnemans
R. Wever, A.W. van Egmond

Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op raad.asten.nl
Nr.
16.12.00

Onderwerp
Opening en trekken van het lot

Besluit
De beraadslagingen en evt. stemmingen vangen aan bij de heer Vankan of de fractie Leefbaar Asten.

Spreekrecht

Hiervan is gebruik gemaakt door de heer Lindelauf namens Stichting Vrienden Hof van Bluyssen inzake agendapunt 9.

16.12.01

Vaststellen agenda

Vastgesteld cf. voorstel.

16.12.02

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van 8 november
2016

Vastgesteld cf. voorstel.

16.12.03

Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen.
Er zijn geen mededelingen.

16.12.04

Privatisering verenigingsgebouw
HCAS

Vastgesteld cf. voorstel.

16.12.05

Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020

Vastgesteld cf. voorstel, inclusief Algemene
subsidieverordening gemeente Asten 2017

16.12.06

Plan van aanpak verlaging uitgaven BUIG

Vastgesteld cf. voorstel

16.12.07

Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan Asten (GVVP)

Vastgesteld cf. voorstel, inclusief Verordening
Mobiliteitsfonds Asten 2017

16.12.08

Belastingverordeningen 2017

Vastgesteld cf. voorstel

-2Nr.
16.12.09

Onderwerp
Plan van aanpak "Stimuleren
burgerparticipatie en burgerinitiatieven in de gemeente Asten"

Besluit
Vastgesteld cf. gewijzigde besluittekst als volgt:
“De raad besluit in te stemmen met
1. het plan van aanpak en daarbij te kiezen
voor
a. voortzetting aanpak burgerparticipatie;
b. het invoeren van een fonds voor burgerinitiatieven;
c. burgerbudgetten voor projecten;
d. burgerbudgetten voor beleid via kleine
toetsing;
e. betrekken van scholen met prioriteit
voor voortgezet onderwijs;
f. het instellen van een digitaal burgerpanel.
2. het beschikbaar stellen van de benodigde
extra middelen en personele capaciteit
3. agendering van een eerste evaluatie van het
plan van aanpak in de commissie AZ&C van
februari 2018”

16.12.10

Toekomstvisie Veerkrachtig bestuur

16.12.11

Sluiting

Vastgesteld cf. voorstel

Einde vergadering 21:05 uur (met aansluitend een besloten vergadering)

griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

