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BESLUITENLIJST
COMMISSIE BURGERS
van de openbare vergadering van de commissie Burgers van 25 november 2019 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
Ambtelijke ondersteuning
De griffier
Met kennisgeving afwezig

F.C. van Helmond
J.P.E. Bankers, S. Sabbar
L.P.H.M. Vossen
P.A.J.M. Berkers-Coolen
A.M.H. Urlings
M.J.M. van den Eijnden
A.W. van Egmond
wethouders Th.M. Martens (ThM) en J.P. Spoor (JS)
-M.B.W. van Erp-Sonnemans
M.H.J. Vankan, D.R. van Schijndel, I.A.A.M. Berkers,
I.N. Welten-Wamsteker
-----

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 7 oktober 2019.

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief van 23-9-2019, Let’s talk about
tech: actie gemeenten
internetconsultatie Telecomcode
b. Brief van 26-9-2019, VNG: Voortgang
implementatie nieuw pgb-systeem
(PGB2.0)
c. Burgerbrief van 4-10-2019: Alternatieve
ruimte gebruikers Klepel en Beiaard
d. Brief van 4-10-2019, Stadhuis
Zwartewaterland: Motie over
problematiek medicinale cannabis
e. Burgerbrief van 7-10-2019: Verzoek om
aandacht voor de gezondheidsrisico's bij
de invoering van 5G

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

c. AB, D66-HvA; reactie JS

e. D66-HvA, PGA; reactie JS
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4.

Onderwerp
f. Burgerbrief van 7-10-2019: Verzoek om
aandacht voor de gezondheidsrisico's bij
invoering van 5G
g. Brief van 15-10-2019, De Nationale
Ombudsman: Oproep voor problematiek
Wmo-hulpmiddelen 2019
h. Burgerbrief van 6-11-2019: Reactie op
pamflet Handen af van onze
jeugdbeschermers met betrekking tot
praktijk van de gecertificeerde
instellingen, jeugdzorg

Besluit
f. D66-HvA, PGA; reactie JS

Wijziging Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2018

De commissie:
a. adviseert unaniem positief*
b. stemt op basis van de aanvullende
toelichting in met het aanbrengen van
technische en juridische correcties en
aldus met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad

portefeuillehouder J.P. Spoor,
info: l.grubben@asten.nl

g. PGA; reactie JS
h. AB; reactie JS

5.

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

Aan de orde is gesteld:
a. Stand van zaken SHP (ThM)
b. Nieuw gemeenschapshuis (JS); reactie AB
c. Inkoop Jeugd/jeugdbescherming (JS)
d. Uitvoeringsprogramma sociaal domein
(JS*); reactie LA, PGA

6.

Stukken van het college van B&W ter
kennisneming aan de commissie
a. Memo Aanbesteding Taxbus 2020

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

-

(portefeuillehouder Th.M. Martens, info:
l.grubben@asten.nl)

b. Memo Cliëntervaringsonderzoek (CEO)
Wmo 2018 en Speak & Eat met
jongeren over jeugdhulp

b. D66-HvA, LA, PGA; reactie JS*

(portefeuillehouder J.P. Spoor, info:
l.grubben@asten.nl en p.vandekruijs@asten.nl)

c. Memo Wet verplichte ggz (Wvggz) en
Wet zorg en dwang (Wzd)
(portefeuillehouder J.P. Spoor, info:
l.grubben@asten.nl)

d. Lijst van toezeggingen
7.

Rondvraag

Aan de orde is gesteld:
- stand van zaken tegenprestatie (VVD;
reactie JS)
- verplichting WMO mbt mantelzorg (AB;
reactie JS)

Einde vergadering 20:40 uur.

*4

Toezegging
De opmerking over de presentatie GR
rapportage 2019-Q2 (7.10.’19) wordt
teruggekoppeld naar Peelgemeenten

PH
JS

Afd
Afdoening
Sociaal rechtstreeks
Domein
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*6b

Toezegging
Opmerkingen tav dagbesteding, czkorting en cultuureducatie worden
teruggekoppeld
De cie wordt geïnformeerd over de evt.
effecten van het vervallen van het
steunpunt mantelzorg

PH
JS

Afd
Afdoening
Sociaal Rechtstreeks
Domein

JS

Sociaal Nog in te plannen, bij signalen
Domein

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