- Concept -

BESLUITENLIJST
COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL
van de openbare vergadering van de commissie Algemene zaken en control van 10 oktober 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
Ambtelijke ondersteuning
De griffier
Met kennisgeving afwezig

J.P.E. Bankers
J.H.G. de Groot
P.P.M. Bakens, P.W.J.M. van de Ven-Schriks
M.J.H. Vankan, A.H.J. Driessen
A.M.H. Urlings, S.R. Niessen
R. Wever
A.W. van Egmond, J. Bazuin
burgemeester H.G. Vos (bgm), wethouder H.A.M. van Moorsel
(HvM)
-M.B.W. van Erp-Sonnemans
J.G. Leenders, H.M. ter Voert
-----

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 VVD.

2.

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van 5 september 2019.

Cf. wijzigingsvoorstel fractie D66-HvA
(aanvulling toezegging) vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad

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

a. Brief van 20-6-2019, Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost: Derde wijziging
begroting 2019
b. Brief van 17-7-2019, Gemeente
Culemborg: Aanpassing
rekenmethode Accres Algemene
Bijdrage (motie Culemborg)
c. Brief van 22-8-2019, VNG:
Archiefwet selectielijst en (beperking
van) openbaarheid
d. Brief van 27-8-2019, Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties: Verhouding
ambtsgebed en beginsel scheiding
kerk en staat
e. Brief van 8-9-2019, GF Harmsma:
Zorgen omtrent invoering 5G en de
wijze waarop

e. LA, PGA; reactie bgm*
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Nr.

3.

Onderwerp
f. Brief van 6-9-2019, Luttmer:
Verzoek om eigen beleid
maatregelingen en overleg met
burgers met betrekking tot
locatiekeuze 5g telecommasten
g. Brief van 12-9-2019, L. op den Dries:
Stopzetting uitrol 5G netwerk
h. Brief van 12-9-2019, M. van Hal:
Beleid rondom invoer 5G netwerken
i. Brief van 12-9-2019, SWAJM Siem Slegers: Vraagtekens bij 5G met
betrekking tot privacy en gezondheid
j. Brief van 16-9-2019, O. Bakker:
Verantwoordelijkheid van instanties
met betrekking 5G netwerk
k. Brief van 16-9-2019, JCC Hamilton:
Aansprakelijkheid 5G
l. Brief van 16-9-2019, Congres- en
Studiecentrum VNG B.V.:
Openstelling vacatures VNG bestuur
en commissies
m. Brief van 15-9-2019, L. Elfers:
pensioenzorgen
n. Brief van 19-9-2019, Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden:
zomerbrief 2019
Ingekomen stukken gericht aan de raad
o. Brief van 5-9-2019, Metropoolregio
Eindhoven: Concept Werkprogramma
2020

3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad
p. Brief van 3-9-2019, R. Slager:
Verzoek om standpunt in te nemen
over de invoering van de
Telcommunicatiewet en de
volksgezondheid

4.

Tussentijdse rapportage najaar 2019
(adviserend)
(ph H.A.M. van Moorsel, info:j.degoede@asten.nl)

5.

Project Waarderen op oppervlakte
(adviserend)
(ph H.A.M. van Moorsel,info:j.peerlings@asten.nl)

6.

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

Besluit
f. LA, PGA; reactie bgm*

g. LA, PGA; reactie bgm*
h. LA, PGA; reactie bgm*
i. LA, PGA; reactie bgm*

j. LA, PGA; reactie bgm*

k. LA, PGA; reactie bgm*

Cf. voorstel in handen van B&W ter
voorbereiding.
Aan de orde gesteld:
o. PGA; reactie bgm

Cf. voorstel in handen van B&W ter afdoening.
Aan de orde gesteld:
p. LA, PGA; reactie bgm*

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

commissie:
adviseert in meerderheid positief
fractie D66-HvA beraadt zich*
stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad

Aan de orde is gesteld:
-
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Nr.

Onderwerp
Peelgemeenten, Veiligheidsregio,
ODZOB).

Besluit

7.

Stukken ter kennisneming aan de
commissie
a. Lijst van toezeggingen

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen:
Aan de orde gesteld:
a. LA; reactie HvM

8.

Rondvraag.

Aan de orde is gesteld:
- handhaving overlast Floraplein (AB; reactie
bgm)

Einde vergadering 20:40 uur.

*3 e
t/m
k, p
*4
*5

Toezegging
Voorstel om problematiek 5G te
agenderen in commissie Burgers wordt
besproken in presidium
De cie wordt geïnformeerd over
taakstelling formatie
Vragen mbt effect woz, peil- of
taxatiedatum, kosten en evt.
alternatieven worden schriftelijk
beantwoord

PH
bgm

Afd
griffier

HvM

secreta Nog in te plannen, zie ook
ris
toezegging 2-7-‘19
Fin.
voor raad 22-10-‘19
beleid

HvM

Afdoening
In presidium 12-11-‘19

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