Vastgesteld 23-05-2018

BESLUITENLIJST
COMMISSIE BURGERS
van de openbare vergadering van de commissie Burgers van 26 februari 2018 in het gemeentehuis.
Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op raad.asten.nl.
Aanwezig:
De voorzitter
De leden per fractie
Algemeen belang (AB)
CDA
Leefbaar Asten (LA)
PGA
D66-HvA
VVD
De genodigden
Ambtelijke ondersteuning
De griffier
Met kennisgeving afwezig

M.H.J. Vankan
F.C. van Helmond, F.A.A.M. van de Kerkhof
J.P.E. Bankers
P.A.J.M. Berkers-Coolen
A.M.H. Urlings, I.N. Welten-Wamsteker
G.M. Koomen-Driessen, W.H.M.G. van der Heijden
A.W. van Egmond
wethouders Th.M. Martens (ThM) en J.C.M. Huijsmans (JH)
P. van de Kruijs, J. van den Bogaart, L. Wiersma, P. Greijn
M.B.W. van Erp-Sonnemans
I.A.A.M. Berkers, A.J. Koopman, J.S.D.M. van Strijp
-----

Nr.

Onderwerp
Opening

Besluit
Er is gebruik gemaakt van het spreekrecht bij
agendapunt 3g door de heer R. Verdonschot,
voorzitter KC De Peel.

1.

Vaststellen agenda

Vastgesteld cf. voorstel.
De omvraag begint bij de fractie Algemeen
Belang.

2.

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van 15 januari 2018.

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad
a. Brief van 27-12-2017, Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport: Landelijke toegankelijkheid
maatschappelijke opvang en
beschermd wonen
b. Brief van 22-01-2018, De Nationale
Ombudsman: Rapport Een open
deur m.b.t. onderzoek toegang tot
gemeentelijke schuldhulpverlening

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde gesteld:

Ingekomen stukken gericht aan de raad
c. Brief van 27-12-2017, Senzer:
Kaderbrief 2019
d. Brief van 28-12-2017, GGD
Brabant-Zuidoost: 1ste
begrotingswijziging 2018
e. Brief van 28-12-2017, GGD
Brabant-Zuidoost: Kadernota 2019

Cf. voorstel in handen van B&W ter
voorbereiding.
Aan de orde gesteld:
c. d. en e. zie agendapunten 6 en 7

3.

b.

D66-HvA; reactie JH*
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Nr.
3.

4.

Onderwerp
Ingekomen stukken gericht aan de raad
f.
Brief van 31-1-2018, Stichting
PlatOO bestuur voor openbaar en
algemeen toegankelijk onderwijs:
Concept begroting 2018
g. Brief van 1-2-2018, K.C. De Peel
e.o.: verzoek tot tegemoetkoming
in kosten

Besluit
Cf. voorstel in handen van B&W ter afdoening.
Aan de orde gesteld:

Beleidsplan sociaal domein 2018-2021 versie voor de besluitvorming
(adviserend)

De commissie:
a. adviseert in meerderheid positief
b. fractie D66-HvA wenst vaststelling
uitvoeringsprogramma door raad*
c. wenst in meerderheid tussentijdse evaluatie
en sturingsinformatie
d. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad

(PH. Huijsmans, info: p.baudoin@asten.nl)

5.

Bestuursopdracht realisatie
gemeenschapshuis Asten (adviserend)

Kaderbrief Senzer 2019 (adviserend)

De
a.
b.
c.

(PH. Huijsmans, info: d.vandijck@asten.nl)

7.

Kadernota 2019 en 1e
begrotingswijziging 2018 GGD BrabantZuidoost (adviserend)
(PH. Huijsmans, info: j.vandenbogaart@asten.nl)

8.

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

9.

Stukken ter kennisneming aan de
commissie
a. Memo Provincie i.v.m. realiseren
taakstelling huisvesting
vergunninghouders 2018

CDA, D66-HvA, LA, PGA, VVD; reactie ThM

De commissie:
a. adviseert unaniem positief over beslispunten
1, 2 en 4
b. is in meerderheid voorstander van
klankbordgroep als bedoeld in beslispunt 3
c. fractie VVD wenst optie nieuwbouw open te
houden, fracties D66-HvA en LA zien
aankoop Patersklooster als optie
d. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad.

(PH. Huijsmans, info: l.wiersma@asten.nl)

6.

g.

commissie:
adviseert in meerderheid positief
fractie D66-HvA wenst meer inzet op lobby
stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad

De commissie:
a. adviseert unaniem positief
b. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar
de raad*
Aan de orde is gesteld:
Kadernota Peelgemeenten (JH)

-

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen:
Aan de orde gesteld:
a. D66-HvA; reactie JH

(PH. Huijsmans, info: m.manders@asten.nl)

b. Memo Evaluatie lokaal project
Senzer; extra ureninzet
Basisvoorziening

(PH. Huijsmans, info: d.vandijck@asten.nl)
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Nr.

Onderwerp
c. Memo Proces besluitvorming P&C
documenten gemeenschappelijke
regelingen 2018
(PH. Vos, info: m.vanarensbergen@asten.nl)

d. Memo incidentele subsidies 2017

Besluit

d.

PGA; reactie JH

(PH. Huijsmans, info: m.manders@asten.nl)

e. Lijst van toezeggingen en
dynamische termijnkalender
10.

Rondvraag

Aan de orde is gesteld:
einde raadsperiode en dank aan wethouder
(CDA, voorzitter)
aanleiding handhavingsactie (D66-HvA;
reactie JH)
kunstwerk Campanula (LA; reactie JH)

Einde vergadering 22:45 uur.

*3b
*4
*7

Toezegging
Vragen worden schriftelijk beantwoord
Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein
2018 wordt toegezonden aan raad
Ph verzoekt GGD om verkorte versie
nieuwe ontwikkelingen in Kaderbrief
GGD 2020.

PH
JH
JH

Afd
R&O
R&O

Afdoening
Nog in te plannen
Voor raad 13-03-‘18

JH

R&O

AB GGD maart ‘18

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