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Samenvatting
Op 27 juni 2017 heeft uw raad de Toekomstagenda Asten 2030 vastgesteld. In deze
toekomstagenda zijn de maatschappelijke opgaven gedefinieerd. Zoals in de begroting 2019 al
werd aangegeven willen we de realisatie van deze opgaven programmatisch aanpakken. In de
raadsvergadering van 11 december 2018 is de overkoepelende programmaopdracht “Vitale
democratie in Asten” en de nota “integrale sturing programma’s en organisatie” vastgesteld. Wij
stellen nu voor om de programmaopdrachten voor de 4 inhoudelijke maatschappelijke opgaven en
de programmaopdracht voor de transitie Omgevingswet vast te stellen.
Beslispunten
Vaststellen van de programmaopdrachten voor:
1. Transformatie Buitengebied;
2. Vitale kernen;
3. Centrumontwikkeling;
4. Klimaatbestendig en Energieneutraal;
5. Transitie Omgevingswet.
Inleiding
In de Toekomstagenda Asten 2030 is de focus aangebracht op de realisatie van 4 inhoudelijke
maatschappelijke opgaven. Het betreft de Transitie van het Buitengebied, Vitale kernen,
Centrumontwikkeling en Klimaatbestendig en Energieneutraal Asten. Naast de inhoudelijke
opgaven zijn er ook 2 randvoorwaardelijke opgaven te vervullen namelijk het programma Vitale
democratie in Asten en het programma Transitie Omgevingswet. De programmaopdracht Vitale
democratie in Asten hebt u vastgesteld in uw raadsvergadering van 11 december 2018. Dit
programma heeft als doel om de noodzakelijke cultuuromslag, de andere manier van besturen en
werken, te faciliteren t.b.v. de aanpak van de inhoudelijke maatschappelijke opgaven. De Transitie
Omgevingswet zorgt voor de (nieuwe) instrumenten op het gebied van de fysieke leefomgeving
t.b.v. de inhoudelijke programma’s. We zien de Transitie Omgevingswet daarmee ook als een van
de hoofopgaven voor Asten tot 2030.
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We hebben besloten om de grote maatschappelijke opgaven programmatisch op te pakken. Voor
elk programma stellen wij voor een programmaopdracht vast te stellen. Schematisch is de
samenhang in het onderstaande overzicht in beeld gebracht.

Wat willen we bereiken
We verwijzen naar de afzonderlijke programmaopdrachten.
Voor de realisatie van de doelstellingen koersen we op de visie zoals die in de Toekomstagenda
Asten 2030 is vastgesteld. Ook zullen we, met inachtneming van de focus die door de
gemeenteraad is aangebracht, rekening houden met visies die op provinciaal en regionaal niveau
zijn vastgesteld zoals bijvoorbeeld de “omgevingsvisie Noord-Brabant” of de “Integrale Strategie
Ruimte” van het MRE.
Wat gaan we daarvoor doen
We verwijzen naar de afzonderlijke programmaopdrachten.
In de programmaopdrachten zijn de al bekende en lopende projecten benoemd. De bedoeling is om
alle projecten en initiatieven die gaan voortvloeien uit de programma’s te bundelen in een
dynamische projectenagenda die ook digitaal te benaderen zal zijn via de website. Deze
projectenagenda zal regelmatig worden geactualiseerd. De projectenagenda zal ook een uitnodiging
zijn aan de Astense gemeenschap om met initiatieven te komen die bijdragen aan de
doelstellingen.
Naast de dynamische projectenagenda zullen we de voortgang monitoren via de P&C cyclus, dus
stand van zaken zal toegelicht worden in ieder geval in de begroting en de jaarrekening.
Mogelijke alternatieven
n.v.t.
In de Toekomstagenda Asten 2030 heeft uw raad de ambitie en de focus aangebracht.
Risico’s
Een risico is dat de realisatie van doelstellingen niet in een tempo gaat verlopen dat aansluit bij de
ambities van de gemeenteraad. Dit vanwege de noodzaak om te prioriteren in het toewijzen van
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benodigde middelen in geld en capaciteit, bijvoorbeeld vanuit het project Scenario ontwikkeling
Financieel gezond huishouden 2019-2022. Wanneer dit aan de orde is zal het college voorstellen
doen om te prioriteren in projecten en initiatieven binnen de programma’s. Een prioritering tussen
de programma’s zullen wij niet voorstellen.
Communicatie
Zoals aangegeven in de programmaopdracht Vitale Democratie Asten, die u in de raadsvergadering
van 11 december 2018 hebt vastgesteld zal voor de uitvoering van de toekomstagenda onder één
logo worden gecommuniceerd. Na vaststelling van de programmaopdrachten zullen wij actief
extern gaan communiceren. De insteek is om iedere doelgroep op het gewenste niveau te
informeren en betrekken.
Realisatie van de Toekomstagenda Asten 2030 betekent op communicatie gebied:
Vertellen: uitdragen wat samenleving en gemeente voor ogen hebben met andere manier van
besturen en werken (cultuuromslag conform Asten 2030).
Betrekken: creatieve werksessies/proeftuinen waarin gemeente en inwoners samen invulling
geven aan andere manier van besturen en werken.
Doen: gewenste cultuur laten zien en inhoudelijke initiatieven realiseren.
Laten zien: communiceren over realisatie Toekomstagenda Asten 2030 o.a. via een dynamische
projectenagenda.
Wat mag het kosten
We verwijzen naar de afzonderlijke programmaopdrachten.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
2018076049 Programmaopdracht Transformatie Buitengebied
2018068190 Programmaopdracht Vitale kernen
2018075351 Programmaopdracht Centrumontwikkeling
2018075642 Programmaopdracht Klimaatbestendig en energieneutraal
2018067153 Programmaopdracht Transitie Omgevingswet
2018067156 Bijlage Koersdocument bij Programmaopdracht Transitie Omgevingswet
2018067157 Bijlage Globale planning bij Programmaopdracht Transitie Omgevingswet
t.koolen@asten.nl
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RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Programmaopdrachten Toekomstagenda Asten 2030

Dagtekening:

26 februari 2019

Agendanummer:

19.02.

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 januari
2019 met zaaknummer 2018075678;
gehoord het advies van de commissies Burgers van 11 februari 2019, Ruimte van 12
februari 2019 en AZC van 14 februari 2019;

besluit:
Vast
1.
2.
3.
4.
5.

te stellen de programmaopdrachten voor:
Transformatie Buitengebied;
Vitale kernen;
Centrumontwikkeling;
Klimaatbestendig en Energieneutraal;
Transitie Omgevingswet.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
26 februari 2019.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

