- Vastgesteld 14-02-2019 -

BESLUITENLIJST
COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL
van de openbare vergadering van de commissie Algemene zaken en control van 17 januari 2019 in
het gemeentehuis.
Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op raad.asten.nl.
Aanwezig:
De voorzitter
De leden per fractie
CDA
Algemeen belang (AB)
Leefbaar Asten (LA)
PGA
D66-HvA
VVD
De genodigden

J.P.E. Bankers

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
M.J.H. Vankan, 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)
B. van Happen-Snijders, B. van Houts, P. Greijn, E. Sprangers

De griffier
Met kennisgeving afwezig

M.B.W. van Erp-Sonnemans
S.R. Niessen, A.W. van Egmond
-----

Nr.

Onderwerp
Opening.

Besluit
Er is geen gebruik gemaakt van het
spreekrecht.

1

Vaststellen agenda.

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

2

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van 22 november 2018.

Ongewijzigd vastgesteld.

3

Ingekomen stukken gericht aan de raad:
a. Brief van 9-10-2018, Gemeente
Heumen: Motie betreffende
kinderpardon
b. Brief van 15-11-2018, VNG:
Bekendmaking kandidaten VNGbestuur en commissie
c. Brief van 16-11-2018, Gemeente
Hattem: Motie kinderpardon
d. Brief van 22-11-2018, VNG:
Afspraken Wnra bij Gemeenten
e. Brief van 30-11-2018, De Fiscale
Zaak, WOB-verzoek over
openbaarmaking van beleidsstukken
mbt toeristenbelasting
f. Brief van 04-12-2018, VNG: 75 jaar
vrijheid

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

e. VVD, D66-HvA; reactie HvM*

f.

D66-HvA; reactie bgm

Commissie Algemene zaken en control
d.d. 17 januari 2019
Nr.
3.

Onderwerp
Ingekomen stukken gericht aan de raad:
g. Brief van 29-11-2018, VRBZO:
Kadernota 2020
h. Brief van 14-12-2018, MRE:
Werkprogramma 2019 en
Samenwerkingsakkoord 2019-2022

Besluit
Cf. voorstel in handen van B&W ter
voorbereiding.

4.

Aanvraag uitkering suppletiefonds

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

5.

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid
gemeente Asten 2019-2022

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

6.

Innovatiehuis De Peel

De commissie heeft kennisgenomen van de
presentatie door de heer Witte. Vragen zijn
beantwoord, de commissie is voldoende
geïnformeerd.

7.

Speerpunten Communicatiebeleid 20182022

Het college neemt kennis van wensen en
bedenkingen, o.a
- concretiseren van ambitie, o.a. social media
(CDA, D66-HvA, PGA)
- website: bv. raadslid van de week (LA)
- TIP Asten voor jongeren (LA)

8.

Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen (BRP)
gemeente Asten 2019

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

9.

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

Aan de orde is gesteld:
-

10.

Stukken ter kennisneming aan de
commissie
a. Lijst van toezeggingen

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen:

11.

Rondvraag.

Aan de orde is gesteld:
- gebruik microfoon (VVD)
- informatie brandputten (CDA; reactie bgm)
- ontheffing sluitingstijden horeca (D66-HvA;
reactie HvM*)
- subsidie free wifi (LA; reactie HvM*)

Einde vergadering 21:30 uur.
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*3
*11

*11

Toezegging
De cie ontvangt de beantwoording van
brief 3e
De cie wordt geïnformeerd over extra
ontheffing sluitingstijden i.r.t. handhaving
geluidsoverlast en bestemmingsplan
De cie wordt geïnformeerd over
achtergrond artikel ED inzake free wifi

PH
HvM
HvM

Afd
Afdoening
Advies&On Rechtstreeks per mail
derst.
Ruimte
Nog in te plannen

HvM

Ruimte

Nog in te plannen

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