COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL
VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie ALGEMENE ZAKEN en CONTROL, gehouden op 28 maart 2013 in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De griffier
De notulist

J.G. Leenders
F.A.A.M. van de Kerkhof, J.H.G. de Groot, P.W.J.M. van de VenSchriks, A.H.H. Beniers, D. van de Wiel–Stevens, M.J.H. Vankan,
J.P.M. Knapen, L.H. van der Aa, R. Wever, A.W. van Egmond
burgemeester H.G. Vos, wethouders Th.M. Martens, J.H.J. van
Bussel
M.B.W. van Erp-Sonnemans
E.J.M. van der Heijden

Afwezig m.k.:

H.L.M. Span, J. Bazuin

De genodigden

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 21 februari 2013
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Werkprogramma Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
5.
Actieprogramma IVB 2013 en jaarverslagen 2011/2012, Jaarverslag 2012 en
Jaarplan 2013 politie basisteam Peelland
6.
Straatnaamgeving en huisnummering
7.
Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten:
8.
Stukken ter kennisneming aan de commissie

De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat geen spreekrecht is aangevraagd en dat de omvraag begint bij de fractie CDA.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 21 februari 2013

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 28 januari 2013, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur;
b. Brief d.d. 19 februari 2013, Huys van Heusden te Heusden gemeente Asten:
Aangifte toeristenbelasting 2012;
c. Brief d.d. 1 maart 2013, Gemeente Goirle te Goirle: Motie Het voornemen van
het kabinet tot vormen van 100.000+ gemeenten;
d. Brief d.d. 6 maart 2013, gemeente Ten Boer: Motie aardbevingen als gevolg van
gaswinning.
Punt a.
Fractie PGA/PvdA vraagt zich af hoe de gemeente Asten omgaat met dit onderwerp
en geeft mee dat scholing hieromtrent wellicht nuttig zou zijn.
Punt b.
Fractie D66-HvA merkt op dat Best Western Hotel Nobis hetzelfde ongenoegen heeft
geuit over de hoogte van de toeristenbelasting.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat Asten -in tegenstelling tot wat in de brief
staat- niet het hoogste tarief voor toeristenbelasting hanteert. Op dit moment kijken
we naar de mogelijkheid voor een gelijke hardheidsclausule als bij Nobis. Communicatie heeft daarbij de aandacht.
De burgemeester geeft aan dat er, indien er agressie en geweld speelt in Asten,
een protocol wordt opgesteld en gekeken wordt naar eventueel benodigde scholing.

Agendanummer 4

Werkprogramma Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De fractie CDA gaat mee met het advies van het college en kiest voor variant C; de
hoogst haalbare kwaliteit voor de laagste prijs. Wel vraagt zij opheldering over de
ontslagbescherming bij het SRE van vijf jaar. Heeft deze regeling te maken met de
nog hogere kosten en is er sprake van meerdere soortgelijke regelingen die voor extra kosten gaan zorgen?
Fractie Algemeen Belang gaat eveneens voor variant C en vraagt of de extra kosten mogelijk verhaalbaar zijn.
De fractie VVD geeft eveneens de voorkeur aan voor variant C. Wel betreurt zij dat
de kosten zoveel hoger zijn dan in eerste instantie leek. Verder maakt zij bezwaar
tegen het feit dat er geen afspraken zijn gemaakt over het aantal uren terwijl per
uur betaald moet worden, dit lijkt een open einde. Zij vindt dat we kritisch moeten
zijn over alle gemeenschappelijke regelingen.
De fractie D66-HvA Is het eens met wat eerder gezegd is. Zij sluit zich eveneens
aan bij de keuze voor variant C.
De fractie Leefbaar Asten spreekt eveneens haar zorg uit over de extra kosten van
uren die in rekening worden gebracht.
De fractie PGA/PvdA verbaast zich over het feit dat 1 extra fte nodig is, en daarmee
dus geen sprake is van een bezuiniging. Verder wil zij weten waar de rentekostenberekening vandaan komt.
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Wethouder Martens geeft aan dat het met de keuze voor variant C nog niet ophoudt. Handhaving in eigen beheer kan slechts deels, repressieve handhaving hoort
namelijk wel bij de omgevingsdienst waardoor een halve fte extra overgeheveld
moet worden naar de omgevingsdienst.
Over het ‘open einde’ voor wat betreft de kosten geeft hij aan dat het aantal aanvragen het aantal uren bepaalt. Voor 2014 kunnen we wellicht andere keuzes maken
maar nu is een bezuiniging helaas niet haalbaar mede omdat coördinatie vanuit het
gemeentehuis nodig blijft om raad en college te bedienen.
De burgemeester geeft over het sociaal statuut van het SRE aan dat een termijn
van 5 jaar te lang is. Het college sluit zich aan bij eerdere reacties hierop, o.a. uit
Son en Breugel en Deurne. Hij brengt dit standpunt in bij de regioraad. In andere
voorkomende gevallen zal dit ook in de vergaderingen van de algemene besturen
uitgedragen moeten worden. Hij geeft een toelichting op de rentekostenberekening
in relatie tot de aanwending van de reserve algemene bestedingen.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt
met doorgeleiding naar de raad.

Agendanummer 5

Actieprogramma IVB 2013 en jaarverslagen 2011/2012,
Jaarverslag 2012 en Jaarplan 2013 politie basisteam Peelland

De fractie CDA concludeert dat veel doelstellingen zijn uitgevoerd of nog op de rol
staan en zegt zich te kunnen vinden in de speerpunten. Wel heeft zij zorgen over het
aantal inbraken in verschillende wijken van Asten.
De fractie Algemeen Belang vindt het een helder rapport en is tevreden over hoe
zaken in Asten worden opgelost. Het is een ambitieus plan maar hopelijk haalbaar.
De fractie VVD is blij met het feit dat woninginbraak prioriteit nummer 1 heeft.
De fractie D66-HvA spreekt haar complimenten uit en wenst betrokkenen succes.
Zij heeft een vraag over de conclusie dat het veiligheidsgevoel van de burger niet op
het conto van de gemeente komt. Daarnaast wil zij weten hoe het staat met de ontwikkelingen in het plan betreffende de samenwerking met het Centrum Management
en gemeente Someren.
De fractie Leefbaar Asten is content met de gerealiseerde doelstellingen. Wel
maakt zij zich zorgen over het aantal openlijke geweldplegingen en stalking.
Tot slot complimenteert zij de politie met hun professioneel gebruik van social media
en moedigt verder gebruik hiervan aan.
De fractie PGA/PvdA is eveneens blij dat de aanpak van woningbraken prioriteit
heeft.
De burgemeester vindt het begrijpelijk dat men zich zorgen maakt over het aantal
woninginbraken, dat doet hij ook. Gelukkig heeft de politie goed zicht op de locaties
waar veel wordt ingebroken en momenteel wordt gewerkt aan beleid hiervoor.
Teamcoördinator Veiligheid Dory van Houts geeft aan dat de Astenaar zich veilig
voelt maar niet vindt dat de gemeente Asten daarin bijdraagt.
Netwerkinspecteur van de Politie Ton van Loon legt uit dat er meerdere aangiften zijn gedaan van openlijke geweldplegingen; het aantal lijkt echter relatief hoog
omdat in één zaak elke aangifte apart telt.
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Het aantal woninginbraken is het einde van het jaar opgelopen naar 31. Steeds vaker wordt overdag ingebroken of wordt in het buitengebied overdag gewoon binnengelopen. Opvallend is dat het in een kwart van de gevallen bij een poging blijft.
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis heeft genomen van het jaarverslag en jaarplan.

Agendanummer 6

Straatnaamgeving en huisnummering

De fractie CDA gaat akkoord met het stuk.
De fractie Algemeen Belang vraagt burgers te betrekken bij het verzinnen van
nieuwe straatnamen.
De fractie VVD is akkoord met het stuk; zij vond het stuk echter niet duidelijk en
vraagt waarom het zo lang is blijven liggen. Daarnaast heeft zij moeite met het feit
dat het college lange tijd heeft besloten terwijl zij daar formeel niet voor is aangewezen. Zij plaatst vraagtekens bij de rechtsgeldigheid van de genomen besluiten.
De fractie D66-HvA vraagt hoe vaak het voorkomt dat de gemeenteraad een straatnaam toewijst en of het dus wel nuttig is om deze bevoegdheid te delegeren.
De fractie Leefbaar Asten gaat akkoord met het stuk.
De fractie PGA/PvdA gaat akkoord met het voorstel.
De burgemeester geeft aan dat de reden van de bevoegdheid te willen delegeren is
dat straatnaamgeving vrij vaak voorkomt. Wanneer het met terugwerkende kracht
wordt vastgesteld, zijn eerdere besluiten ook afgedekt.
De suggestie om burgers mee te laten denken over straatnamen, neemt hij mee.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt
met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 7

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

De burgemeester geeft aan over de samenwerking met Someren weinig toe te
kunnen voegen aan de bekende actuele berichtgeving, de samenwerking met Someren wordt minder intensief.
Betreffende de SRE motie laat hij weten te gaan kijken naar de invulling hiervan en
welke taken het SRE uit kan gaan voeren.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat de secretaris een mail heeft uitgedaan naar
het voltallige personeel met daarin de laatste stand van zaken met betrekking tot de
samenwerking met de gemeente Someren.
De fractie Leefbaar Asten stelt voor om structureel onder dit agendapunt ‘samenwerking met de peel’ op te nemen.
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Agendanummer 8

Stukken ter kennisneming aan de commissie

a. Digitaal publiceren en bekendmakingen;
(Burgemeester, info: e.vdheijden@asten.nl)
b. 3e wijziging begroting 2012 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost;
(Burgemeester, info: h.vandemortel@someren.nl)

c. Jaarverslag brandweer 2012;
(Burgemeester, info: h.vandemortel@someren.nl)

d. Memo Draagvlakmeting Centrummanagement Asten;
(Wethouder Van Bussel, info: j.vandermark@asten.nl)

e. Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.
Punt a.
De fractie CDA geeft aan te willen blijven publiceren in het Peelbelang.
Fractie Leefbaar Asten is het eens met het CDA maar ziet ook een kleine verschuiving naar gebruik van social media.
De fractie PGA/PvdA is het eens met het minderen van publicaties in het Peelbelang
en langzaam toe te werken naar meer digitaal publiceren.
Punt d.
Fractie Algemeen belang vindt het erg jammer dat er onzuiver gelobbyd bleek te
zijn waardoor de uitslag is beïnvloed. Wel vindt zij het goed dat het Centrummanagement doorgaat en wordt ingezet om veiligheid en leefbaarheid te borgen en te
verbeteren.
Fractie VVD vindt lobbyen geen gesjoemel. Het staat vrij om stemmen te verwerven.
Centrummanagement vindt zij een goed initiatief maar iets van de ondernemers. Als
zij een uitspraak doen moeten wij ons daaraan conformeren.
De fractie Leefbaar Asten vindt dat het Centrummanagement een kans verdient en
wenst ze succes.
De burgemeester geeft aan goed te zullen kijken naar de digitale opties voor publiceren en gaat voorlopig door met publicatie in het Peelbelang conform de wens van
de burger.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat er inderdaad is gelobbyd. Centrummanagement onderzoekt de mogelijkheden om draagvlak voor de invoering via reclamebelasting in het najaar alsnog voor elkaar te krijgen. Hij hoopt dat de aanhouder wint.

Agendanummer 9

Rondvraag

De fractie CDA vraagt naar het aantal spookburgers in Asten waarvan niet bekend is
waar ze verblijven en te kijken of dit aantal eventueel omlaag te brengen is.
De fractie Algemeen Belang heeft begrepen dat in Hart van Heuze commerciële activiteiten worden georganiseerd die daar niet de bedoeling zijn en vraagt hiervoor de
aandacht.
De fractie CDA vraagt in aanvulling hierop om dan gemeentebreed te kijken naar paracommerciële activiteiten bij niet-commerciële instellingen en verenigingen.
De burgemeester geeft aan niet te weten in hoeverre het fenomeen spookburgers
in Asten bestaat en laat dit onderzoeken.
Betreffende de activiteiten in het Hart van Heuze zegt hij toe hiermee in relatie tot
het geldende beleid aan de slag te gaan. Als blijkt dat er zaken gebeuren die niet
mogen dan moeten we dit meteen aanpakken. Verder is er in algemene zin aandacht
voor overige paracommerciële activiteiten in de gemeente.
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Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voor verslag,
griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

dict: EvdH
typ : 03
coll:

