- Vastgesteld 22-11-2018-

BESLUITENLIJST
COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL
van de openbare vergadering van de commissie Algemene zaken en control van 11 oktober 2018 in
het gemeentehuis.
Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op raad.asten.nl.
Aanwezig:
De plv. voorzitter
De leden per fractie
CDA
Algemeen belang (AB)
Leefbaar Asten (LA)
PGA
D66-HvA
VVD
De genodigden

F.C. van Helmond

Ambtelijke ondersteuning

J.H.G. de Groot, J.G. Leenders, H.M. ter Voert
P.P.M. Bakens, J.M. Jacobs, J.A.H. van Lieshout
P.A.J.M. Berkers-Coolen, A.H.J. Driessen
I.N. Welten-Wamsteker, A.M.H. Urlings
R. Wever, G. de Jong
J. Bazuin
burgemeester H.G. Vos (bgm), wethouder H.A.M. van Moorsel
(HvM)
J.C.A. Peerlings-Jacobs

De griffier
Met kennisgeving afwezig

M.B.W. van Erp-Sonnemans
J.P.E. Bankers, M.J.H. Vankan, S.R. Niessen, A.W. van Egmond

Nr.
0.

Onderwerp
Opening.

Besluit
Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

1.

Vaststellen agenda.

Vastgesteld cf. voorstel.
De omvraag begint bij de fractie PGA.

2.

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van 6 september 2018.

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de
raad:
a. Ledenbrief VNG van 25-7-2018:
Digitale toegankelijkheid
b. Ledenbrief VNG van 27-7-2018:
Stand van zaken invoering Wet
Normalisering rechtspositie
ambtenaren (Wnra)
c. Brief van 24-8-2018, Nederlandse
Vereniging tot Bevordering van de
Zondagsrust en de
Zondagsheiliging: Verzoek om
reactie/gedachtenwisseling mbt
zondagrust
d. Ledenbrief VNG van 5-9-2018:
Tussenstand wetsvoorstel
experiment gesloten
coffeeshopketen
e. Brief van 12-9-2018,
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost:

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde gesteld:
a. PGA, LA

e. PGA
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Nr.

Onderwerp
Vastgestelde jaarrekening en
jaarverslag 2017
f.
Brief van 12-9-2018, Provincie
Noord-Brabant: Interbestuurlijk
toezicht: onderzoek analyse
financiën decentralisaties sociaal
domein

Besluit

f. PGA

4.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant
(presentatie door directeur BSOB)

Presentatie is gegeven door mw. M. Vrisou van
Eck, directeur BSOB.
Vragen zijn beantwoord, de commissie is
voldoende geïnformeerd.

5.

Informatievoorziening treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning 2018-2022 (informerend)

De commissie heeft kennis genomen van de
informatie, vragen zijn beantwoord, de
commissie is voldoende geïnformeerd.

6.

Bestuursopdracht Scenario-ontwikkeling
Gezond Financieel Huishouden 20192022 (informerend)

De commissie:
a. adviseert unaniem positief*
b. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar
de raad

7.

Tussentijdse rapportage najaar 2018
(adviserend)

De commissie:
a. adviseert unaniem positief
b. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar
de raad

8.

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

Aan de orde is gesteld:
--

9.

Stukken ter kennisneming aan de
commissie:
a. Lijst van toezeggingen

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.

10.

Rondvraag.

Aan de orde is gesteld:
- hangjongeren evenemententerrein (CDA;
reactie bgm)
- aangiftemogelijkheid politiebureau Asten
(CDA; reactie bgm)*
- adreswijzigingen (AB; reactie bgm)
- huisvesting arbeidsmigranten (AB; reactie
HvM)*
- drankgebruik openbare weg, o.a. Burg.
Ploegmakerspark (AB, LA; reactie bgm)*
- parkeren nabij Lambertusschool (D66-HvA;
reactie bgm)*
- alcoholgebruik jongeren, themabijeenkomst
raad (D66-HvA; reactie LA, PGA, CDA, AB,
bgm)
- overleg SAS en BOA (LA)

Einde vergadering 21:35 uur.

2/3

Commissie Algemene zaken en control
d.d. 11 oktober 2018

*6

*10
*10

*10

Toezegging
Bij scenario-ontwikkeling wordt
voorzien in een informatieronde vóór
opiniërende behandeling in commissie
Aangiftemogelijkheid politiebureau
Asten wordt besproken met politie
De cie wordt geïnformeerd over de
gespreksrondes ter voorbereiding beleid
huisvesting arbeidsmigranten
Handhavingsbeleid wordt geagendeerd
vlgs termijnkalender

PH
HvM

Afd
Afdoening
directie Nog in te plannen

Bgm

VTH

HvM

Ruimte Nog in te plannen

Bgm

VTH

Nog in te plannen

Planning cie 17-01-2019

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