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De voorzitter
De leden

De griffier
De notulist

P.W.J.M. van de Ven–Schriks
J.P.E. Bankers, P.M. Rijkers, P.P.M. Bakens, J.T.H.M.
Berkers, P.A.J.M. Berkers-Coolen, P.M.H. Berkers–Lemmen,
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Afwezig m.k.:

N. Hagelaar-Koppens, J. Bazuin

De genodigden

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 18 februari 2013
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Project maatschappelijke voorzieningen en accommodaties gemeente Asten
2013 – Basisregistratie, analyse voorstel beleidsuitspraken en concept aanbevelingen
5.
Verordeningen Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid, Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd en Wet investeren in Jongeren
6.
Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten
7.
Stukken ter kennisneming aan de commissie
8.
Rondvraag

De voorzitter opent de vergadering. Zij deelt mee dat geen spreekrecht is aangevraagd en dat de omvraag begint bij de fractie Algemeen Belang.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 18 februari 2013

De fractie PGA/PvdA heeft de vorige commissievergadering gevraagd om verslagen
van de diverse voortgangsoverleggen in het dossier Bloemenwijk op te nemen, om
zo van de ontwikkelingen op de hoogte te kunnen blijven. Dit staat eveneens op de
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lijst van toezeggingen vermeld. Tot gisteren was er nog niets aan het dossier toegevoegd en zij vraagt dit zo spoedig mogelijk te doen.
De griffier heeft nog geen aanvullende stukken ontvangen en zal hiernaar navraag
doen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 11 februari 2013, Gemeente Leeuwarderadeel te Stiens; Motie FNP
minstbedeelden;
b. Brief d.d. 12 februari 2013, SRE te Eindhoven; Jaarverslag 2012 “Laat je niet
flessen!” met memo college d.d. 20 februari 2013;
c. Brief d.d. 18 februari 2013, Inspectie van het Onderwijs te Utrecht: Rapport
“Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang”;
d. Brief d.d. 11 maart 2013, gemeente Weststellingwerf; Motie Europese unie regeling steun voor minstbedeelden.
Er zijn geen opmerkingen.

Agendanummer 4

Project Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties
gemeente Asten 2013-Basisregistratie

De fractie Algemeen Belang ondersteunt de uit dit stuk voortvloeiende visie en
hoofdlijnen. Door mensen en organisaties steeds meer verantwoordelijk te maken
raakt men meer betrokken bij zaken en het noopt tot creativiteit, nu al maar in de
toekomst nog veel meer. Als voorbeeld om winst te behalen wordt een mogelijke
toekomstige samenwerking tussen Jong Nederland en de scouting genoemd. Het is
belangrijk dat de regie in handen van de gemeente blijft en dat zij ondersteuning
biedt daar waar mogelijk. Het is duidelijk dat het roer om moet en dat de gemeente
een andere koers moet gaan varen. De tijden van de gemeente als gulle gever zijn
voorbij. Het hele plan gelezen hebbende denkt zij dat dit genoeg perspectief biedt
om mee aan de slag te gaan en dat het een prikkel geeft aan verenigingen om meer
samenwerking te zoeken en krachten te bundelen.
De fractie VVD ondersteunt de visie en hoofdlijnen. Het gaat om samenwerken en
dat kan geld besparen. Zij vindt het teleurstellend dat de Participatieraad onvoldoende is gehoord. Het afgegeven advies naar aanleiding van het laatste gesprek is niet
bijgevoegd. Slechts het advies van april 2012 is meegenomen en bijgevoegd. Zij
vraagt voortaan alle adviezen van de Participatieraad sowieso toe te voegen aan de
stukken.
De fractie D66-HvA vindt de factsheets betreffende de bezettingsgraad niet volledig
genoeg. Wil men zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van voorzieningen en
accommodaties, dan moet niet alleen de bezetting worden vermeld, maar ook de
vrije ruimte. De noodzaak die het rijksbeleid met zich meebrengt om accommodaties
zo goed mogelijk te benutten ondersteunt zij volledig. Wat betreft de leerlingenprognoses gaat de gemeente uit van provinciale prognoses uit 2008. De kans is groot dat
deze inmiddels gedateerd zijn en bovendien was er toen nog geen sprake van de invloed van de crisis. Als men nieuw beleid wil uitstippelen moet men de juiste prognoses gebruiken. Zij vraagt de schaalverdeling in figuur 4.1 wat betreft de bevolkingsontwikkeling aan te passen, omdat er verschillende periodes in de verdeling zijn opgenomen. Zo is onduidelijk hoe de bevolking zich ontwikkelt. Hetzelfde geldt voor de
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figuur rondom de procentuele ontwikkeling. Daarnaast moet men absolute en relatieve getallen vergelijken. Er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens en dit zijn
niet alleen ouderen, maar ook jongeren. Dit moet worden meegenomen in het nieuwe beleid. Zij vraagt aldus goed te kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen
en de recente gegevens hieromtrent mee te nemen. De leerlingenprognose voor de
basisscholen van mei 2011 gaat uit van een terugval in leerlingen van ruim 8%, terwijl men bij het Varendonck college uitgaat van een terugval van 30%. Dit is vreemd
omdat volgens haar het voortgezet onderwijs pas vertraagd met een terugval te maken zou moeten krijgen. Het is merkwaardig dat dit bij de recente prognose voor het
voortgezet onderwijs niet is opgemerkt. Navraag leert haar dat deze terugval in het
voortgezet onderwijs niet alleen door een terugval in de gemeente Someren kan
worden veroorzaakt. Zij vraagt hiervoor aandacht bij de verdere uitwerking van het
beleid. Zij vraagt op basis waarvan een locatie als maatschappelijk knooppunt wordt
aangewezen. Ligt hier beleid aan ten grondslag of beslist het college dit wellicht zelf?
Nu worden het Hart van Heuze, de mfa in Ommel, het museum en De Beiaard als
maatschappelijk knooppunt aangewezen en dit komt willekeurig over. Zij wil weten
welke afspraken hierover zijn gemaakt, mede gelet op concurrentievervalsing. Het is
niet gewenst dat gesubsidieerde instellingen commerciële activiteiten kunnen uitvoeren. Als voorbeeld geeft zij aan dat zij veel commentaar heeft gehoord naar aanleiding van een koffietafel in het Hart van Heuze. Zij vraagt nadrukkelijk om aandacht
hiervoor en vraagt om heldere beleidsregels op te stellen. Zij heeft hier in het verleden ook al om gevraagd, maar dit komt niet terug in het stuk. Zij wijst eveneens op
De Beiaard. Nu dit een particuliere onderneming is, moet goed worden onderzocht
wat aldaar mogelijk is en hoe dit in het beleid wordt opgenomen, om misverstanden
te voorkomen. Als het beleid helder is, is het ook duidelijk wanneer handhaving
noodzakelijk is.
De fractie Leefbaar Asten had eveneens vragen over de leerlingenprognoses en navraag bij de heer Baudoin leert dat de prognoses inderdaad nog niet geheel helder
zijn. Zij gaat er aldus van uit dat er te zijner tijd nieuwe, recentere cijfers worden
bijgevoegd. Zij vraagt of men verwacht dat in deze notitie gedane voorstellen ook
daadwerkelijk leiden tot de beoogde bezuinigingstaakstelling van € 100.000,=. Zij
vindt dat deze taakstelling hoe dan ook moet worden gerealiseerd en vraagt hoe het
college hier in het vervolgtraject mee aan de slag gaat. Zij merkt verder op dat de
nota bij vele verenigingen niet bekend is. Het bestuur van bijvoorbeeld NWC en de
scouting geven aan wel betrokken te zijn bij het opstellen van de factsheets, maar
hetgeen in hoofdstuk 6 wordt genoemd is veelal onbekend. Zij vraagt aandacht voor
een goede communicatie in de toekomst en wil weten hoe de gemeente dit in gaat
kleden. Het is belangrijk dat verenigingen samenwerking zoeken en er is werk aan
de winkel om dit alles bespreekbaar te maken. Zij vindt dat de gemeente hierin het
voortouw moet nemen. In de visie staat als uitgangspunt vermeld dat men gaat voor
behoud van basisonderwijs in wijken en dorpen. Elders staat vermeld dat men in
samenwerking met schoolbesturen leegstaande schoolgebouwen wil clusteren en
herontwikkelen. Er is hier volgens haar sprake van een tegenstelling en zij vraagt
derhalve om een toelichting hierop. Wat betreft het onderzoek naar meer marktconforme gebruiksvergoedingen heeft zij destijds bij goedkeuring van het nieuwe hockeyveld al aangedrongen op meer differentiatie in gebruikstarieven. Wat haar betreft
blijft het niet bij onderzoeken, maar mag dit verder worden uitgewerkt. Zij wil de
prijzen niet opvoeren, maar zij denkt dat dit noodzakelijk is om de taakstelling te
kunnen halen. Wat betreft de genoemde aanbevelingen is het van belang draagvlak
bij verenigingen te zoeken. Bij het punt Onderwijs staat dat er aan een investering in
de nieuwe Deken van Houtschool de voorwaarde wordt verbonden dat Prodas de absolute intentie toont om met de gemeente op te trekken, om tot een gezamenlijke
huisvestingsvisie te komen. Zij vraagt om een scherpere formulering omdat het tonen van een absolute intentie niet voldoende is. Prodas heeft in het project Bloemenwijk ook de intentie getoond maar uiteindelijk haar eigen koers gevaren. Zij stelt
voor deze zinsnede te vervangen door iets in de trant van “een daadwerkelijke bij-
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drage te leveren aan het integraal huisvestingsprobleem”. Wat betreft het onderdeel
Sport moet de gemeentelijke bijdrage aan Olympia Boys passen binnen het bestaande budget. Zij vindt het nog steeds jammer dat Olympia Boys destijds niet voor de
MFA heeft gekozen. Wat betreft het onderdeel Jeugd en jongeren blijkt uit contact
met het scoutingbestuur dat de bezettingsgraad van hun gebouw, maar ook dat van
Jong Nederland, hoog is en dat samenvoeging zeker zal leiden tot ruimtegebrek. Zij
vraagt hiervoor aandacht. Wat betreft het onderdeel Welzijn vindt zij de kosten voor
Den Dissel hoog. Wellicht is privatisering mogelijk en dit past binnen de visie. Verder
vraagt zij zich af of het museum wel onder deze nota moet vallen. Daarnaast wil zij
weten of de genoemde bezuiniging van € 10.000,= een extra bezuiniging is of dat dit
valt binnen de bestaande bezuiniging. Zij zou graag zien dat het blijft bij de bezuiniging die tijdens de begrotingsbehandeling is afgesproken.
De fractie PGA/PvdA vraagt in zijn algemeenheid om bij een bronvermelding ook
een internetadres te vermelden, zodat informatie snel geraadpleegd kan worden.
Ook zij denkt dat de leerlingenprognoses uit 2008 niet meer up to date zijn. Bij het
zelf googelen naar provinciale informatie wordt bijvoorbeeld in 2009 voor Asten nog
een lichte groei verwacht tot 2030. Zij vraagt aldus aandacht voor juiste en actuele
cijfers. Dit geldt eveneens voor de cijfers uit het basisonderwijs. Er staat een fout in
de tabel met betrekking tot de Antoniusschool. Daar wordt namelijk nog uitgegaan
van het aantal m2 van het oude gebouw. Zij vraagt dit te wijzigen omdat het nieuwe
gebouw minder m2 heeft. Navraag bij de heer Baudoin leert dat de cijfers op dit
moment opnieuw tegen het licht worden gehouden ten aanzien van een andere vorm
van ruimtebehoefte. Zij ontvangt graag meer informatie over wat hiermee wordt bedoeld. Wat betreft het overleg met schoolbesturen over onderwijshuisvesting vraagt
zij PlatOO hierbij te betrekken, ondanks dat zij eerder heeft aangegeven hiertoe niet
bereid te zijn. Recente cijfers wijzen uit dat het Toverkruid procentueel sterk groeit.
De daling van het leerlingenaantal op het Varendonck college bevreemdt ook haar,
maar mogelijk is dit te verklaren door de forse daling in leerlingenaantallen in het
Somerense basisonderwijs. Zij vraagt om een kritische blik richting het nu op te stellen beleid, omdat dit beleid wellicht over 1,5 jaar op de schop moet, aangezien er
per 1 januari 2015 ingrijpende wijzigingen zullen plaatsvinden met betrekking tot
onderwijshuisvesting. Wat betreft de visie merkt zij op dat daar waar door middel
van samenwerking op een constructieve wijze het aantal accommodaties teruggebracht kan worden, zij dit prima vindt. Verenigingen moeten wel hun eigen identiteit
kunnen behouden en dit kan niet zonder goede communicatie met verenigingen
vooraf. Scouting en NWC zijn al genoemd. Jong Nederland wist wel dat er iets aan
zat te komen, maar verder wist zij nergens van en het is niet sjiek al te spreken over
mogelijke samenwerking als verenigingen zelf nog van niets weten. Zij twijfelt er aan
of Jong Nederland en de scouting in een gezamenlijk gebouw ’s-avonds genoeg ruimte hebben. Veel gebouwen staan overdag leeg en het is goed te kijken naar verhoging van de bezettingsgraad overdag. Zij vraagt met verenigingen in overleg te treden en denkt dat verenigingen ook graag mee willen denken. Wat betreft de genoemde maatschappelijke knooppunten vraagt zij te verduidelijken wat daar exact
wel en niet mag. Zij kan zich de keuze voor het museum als maatschappelijk knooppunt moeilijk voorstellen, omdat een knooppunt inhoudt dat daar meerdere groepen
bij elkaar komen. Zij denkt dat daarvoor betere plekken te vinden zijn, bijvoorbeeld
in De Klepel of De Beiaard. Het is vervolgens zaak om goede afspraken te maken. De
bedragen voor Den Dissel zijn inderdaad fors, maar het gaat wel om een doelgroep
die dit hard nodig heeft. Asten doet het goed op dit gebied en het zou doodzonde zijn
als een organisatie als Kans Plus vanwege financiële problemen zou verdwijnen.
De fractie CDA geeft aan dat er al veel is gezegd. Zij kan zich aansluiten bij de genoemde uitgangspunten. Het geeft de brede beleidskaders weer. Wat betreft haar
wensen ziet zij graag dat in verband met de leefbaarheid het basisonderwijs in alle
drie de kernen behouden blijft. Het afronden van het privatiseren van sportverenigingen is een prima zaak, omdat men daarmee eenheid in het beleid schept. Zij ziet
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graag differentiatie in de huur van de sportvelden. Enerzijds moet de gemeente faciliteren, maar anderzijds is er sprake van een eigen verantwoordelijkheid van een
club, als men een bepaald ambitie- of voorzieningenniveau nastreeft, om hieraan
deels zelf mee te betalen. Zij vraagt om een integrale aanpak met betrekking tot onderwijshuisvesting. Het gaat niet alleen om leerlingenaantallen, maar om allerlei zaken die op onderwijsgebied spelen. Zij ziet graag een volledig plan, gedragen door
alle betrokken partijen. Zij vraagt met betrekking tot het snoeien in voorzieningen
vooral te kijken naar de kerntaken en datgene wat echt nodig is voor de Astense bevolking. Zij vraagt ook breder te kijken dan naar datgene wat nu in het accommodatiebeleid is opgenomen. Er zijn namelijk ook niet-gemeentelijke gebouwen die meegenomen kunnen worden, bijvoorbeeld de bibliotheek. Daarnaast is het misschien
mogelijk leegstaande schoolgebouwen in te zetten en voor Den Dissel een plek binnen het Varendonck college te vinden. Verenigingen krijgen te maken met stapeling
en het terugschroeven van subsidies. Er wordt in een korte tijd veel van verenigingen gevraagd. Zij zou graag zien dat de gemeente verenigingen hierbij ondersteunt
via deskundigheidsbevordering en mogelijk met cursussen. Wat betreft haar bedenkingen wijst zij er op dat de gemeente afhankelijk is van meerdere partijen en zij
heeft aldus niet alles in eigen hand. Zij is benieuwd naar de gevolgen en risico’s van
verdere doordecentralisatie van onderwijsgelden.
Wethouder Van Bussel onderschrijft de stelling dat het soms moeilijk is verenigingen samen te laten werken, omdat bepaalde uren meer in trek zijn dan andere. In
het stuk is nadrukkelijk opgenomen dat de regie bij de gemeente ligt. De nadere reactie van de Participatieraad is inmiddels ontvangen en zal in de verdere uitwerking
uiteraard worden meegenomen. De factsheets worden verder gecompleteerd. Er zal
nog naar verdere visuele vervolmaking van het stuk en de grafiekjes worden gekeken, maar volgens hem zijn de grafiekjes al best goed leesbaar. De vraag wat de definitie van een maatschappelijk knooppunt is en wat waar kan plaatsvinden wordt in
de verdere uitwerking meegenomen. Er staat volgens hem echter al een definitie van
het begrip vermeld in het Wmo-beleidsplan. Valse concurrente is en blijft een lastig
punt. Vragen om handhaving is gemakkelijk, maar hij vraagt zuinig om te gaan met
de hiervoor beschikbare capaciteit. Als er sprake is van structurele valse concurrentie
wordt er natuurlijk tegen opgetreden. Dit stuk is uiteraard opgesteld met de bedoeling een bedrag van € 100.000,= te besparen. Wat betreft de communicatie is hij het
niet eens met de stelling dat verenigingen van niets weten. Zij zijn op de hoogte van
de factsheets en hebben via de media ook informatie verkregen. In het stuk staat
verder vermeld dat na vaststelling verenigingen per cluster bij de uitvoeringsplannen
worden betrokken en daarbij zal tevens de noodzaak bespreekbaar worden gemaakt.
Men is momenteel bezig met het aanpassen van de tarieven en ook deze zullen helder uitgelegd moeten worden. Ook hij vindt het jammer dat Olympia Boys niet deelneemt in de MFA. Hij heeft overigens vandaag een gesprek met een deel van het bestuur van deze club gevoerd over een aantal plannen. Er zal goed worden onderzocht
of er problemen ontstaan op bepaalde tijdstippen bij mogelijke samenvoeging van
Jong Nederland en de scouting in één accommodatie. Er wordt inderdaad veel geld in
Den Dissel gestoken en hij gaat met hen in gesprek om tot een goede oplossing te
komen. Er is wel degelijk samenhang tussen het museum en de andere drie locaties
als maatschappelijk knooppunt, bijvoorbeeld omdat bij het museum een voorziening
is gehuisvest. Bij het museum gaat het vooralsnog nog steeds om een bezuiniging
van totaal € 10.000,=. In zijn algemeenheid merkt hij op dat onderhoud, verzekeren
etc. enorm veel geld kost. Hij gaat ervan uit dat de uitwerkingsrichting in principe
akkoord is en als er nog suggesties of aanvullingen zijn om besparingen te kunnen
realiseren, hoort hij dit graag. Momenteel is men druk met de afwerking van privatisering van sportverenigingen en er vinden nog gesprekken plaats met Olympia Boys,
Klimop en HCAS. Hij hoopt daarnaast dat bij NWC snel de schop de grond in gaat. Er
wordt momenteel druk gewerkt aan een opzet voor differentiatie van huurprijzen van
sportvelden. Hij is ervan overtuigd dat er wat ruimte in de tarieven zit, maar de mate en het tempo waarin dit wordt uitgevoerd is nog niet duidelijk. In vergelijking met
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veel andere gemeenten zijn de tarieven laag, maar wat men niet gewend is roept nu
eenmaal weerstand op. Er zal worden onderzocht of samenwerking mogelijk is met
andere niet-gemeentelijke gebouwen, echter hij verwacht dat dit niet veel oplevert.
Wat betreft de gevraagde aandacht voor stapeling en druk bij verenigingen merkt hij
tijdens gesprekken dat er zorgen bestaan. Verenigingen moeten aan de nieuwe
werkwijze wennen. Er wordt verwacht dat zij gaan denken in oplossingen en dit is
voor hen niet altijd gemakkelijk.
Wethouder Martens zegt dat onderwijs als onderdeel van het accommodatiebeleid
flink in beweging is. De gemeente ontvangt in de toekomst fors minder geld en krijgt
minder te zeggen over een aantal zaken. Daarnaast is inmiddels bekend dat de korting van 256 miljoen zeker doorgaat. Leerlingenprognoses blijven momentopnames
en veranderen vaak. De prognoses in 2008 waren veel ongunstiger dan in 2011. Hij
weet niet precies waarom, maar woningbouwcijfers wijzen bijvoorbeeld ook uit dat er
tot 2027 nog groei wordt verwacht. De cijfers met betrekking tot het Varendonck college zijn onlangs nog geactualiseerd, mede in verband met onderzoek naar vernieuwing van delen van de school. Hieruit blijkt dat de leerlingenaantallen zeer fors terug
zullen lopen, met ongeveer 30%. De leerlingenaantallen voor het basisonderwijs in
Asten lopen langzaam terug, maar in Someren fors. Dit heeft uiteraard een effect op
het Varendonck college. In het vervolgtraject zullen alle prognoses van Asten en
Someren over hetzelfde jaar worden vergeleken en dan moeten de cijfers kloppen.
In de meeste scholen is er ruimte voor verhuur en vele scholen verhuren ook al
daadwerkelijk ruimtes aan derden. Die m2 moeten er worden afgeteld. De Bonifatiusschool voert onderwijskundige vernieuwingen door met een andere manier van
lesgeven. Dit heeft ook effect op het in gebruik zijnde aantal m2. Hij verwacht binnenkort het aantal in gebruik zijnde m2 per school helder in beeld te hebben. Bij
clustering zou het mogelijk kunnen zijn dat er gebouwen over zijn die kunnen worden herontwikkeld. Dit wordt in het kader van het IAP bekeken. Bij opstelling van het
IAP is afgesproken dat er ongeveer halverwege de looptijd een evaluatie volgt. Die
halve periode is vorig jaar verstreken en men is dus nu gestart met een soort van
herijking van het IAP. Alle gegevens die nu rondom het project Deken van Houtschool worden verzameld passen daar perfect in, want die zijn ook nodig voor de
evaluatie. Prodas is ook al om een visie gevraagd omdat dit toevallig zo uitkwam
voor de Deken van Houtschool. Deze visie wordt morgen in het college behandeld en
hij hoopt dat dit daarna in de eerstvolgende commissievergadering kan worden behandeld. PlatOO is eveneens gevraagd een visie op te stellen, echter deze is nog niet
ontvangen. Al met al is dit een onderdeel van het IAP, want daarin moet gezamenlijk
het beleid worden vastgesteld hoe om te gaan met onderwijshuisvesting. En uiteraard is het automatisch ook een onderdeel van het accommodatiebeleid.
TWEEDE TERMIJN:
De fractie D66-HvA blijft het onduidelijk vinden wat nu de criteria voor een maatschappelijk knooppunt zijn. Voorheen waren er maar drie maatschappelijke knooppunten, nu vier.
De fractie Leefbaar Asten kan zich voorstellen dat de visie pas later gecommuniceerd wordt, maar als het gaat om de uitwerking van plannen, bijvoorbeeld privatisering van Den Dissel of het mogelijk samengaan van de scouting en Jong Nederland, dan had dit in haar ogen toch al eerder gecommuniceerd moeten worden.
Olympia Boys heeft volgens haar een kans laten liggen en zij vindt dat de gemeente
daardoor terughoudend mag zijn wat betreft financiële ondersteuning. Zij is verheugd te horen dat de bezuiniging bij het museum slechts € 10.000,= bedraagt.
Verder vindt zij het van belang dat PlatOO eveneens haar medewerking verleend aan
samenwerking aangaande onderwijshuisvesting. Tot slot merkt zij op dat de voorzitter van NWC niet op de hoogte was van de huurverhoging terwijl de nieuwe huurprijs
al was vastgesteld.
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De fractie PGA/PvdA vraagt nogmaals om toezending van het advies van de Participatieraad, zodat dit meegenomen kan worden. Zij gaat ervan uit de prognoses van
de provincie nog in het stuk geactualiseerd zullen worden. Dit geldt eveneens voor
de prognoses in het basisonderwijs. Zij vindt dat hetgeen de wethouder zojuist zei
over het aantal m2 overschot mogelijk een ander licht schijnt op de discussie
rondom de mogelijke sluiting van twee scholen. Wat betreft het communicatietraject
sluit zij zich aan bij de zojuist door de fractie Leefbaar Asten gemaakte opmerkingen.
Wethouder Van Bussel vindt het raar dat de huurverhoging bij de voorzitter van
NWC volstrekt onbekend was. Dergelijke zaken zijn bijvoorbeeld bij de voorjaarsnota
en de begrotingsbehandeling ook al besproken. Maar mocht het niet bekend zijn, dan
gaat hij met hem om tafel en dan kan er meteen gesproken worden over de volgende ronden, want dan zal de verhoging waarschijnlijk hoger zijn dan 1 cent per m2.
Ondanks het voortraject en het uiteindelijk niet meedoen aan de MFA loopt het privatiseringstraject met Olympia Boys, net als bij andere verenigingen, gewoon door.
Hiervoor is het budget in de begroting al vastgesteld. Wat betreft het museum kan
hij niet toezeggen dat het bij de bezuiniging van € 10.000,= blijft. Het is ongewis
wat er in de toekomst op ons afkomt en hij vreest dat er meerdere ronden zullen
volgen. Daarbij wil hij geen enkele partij, dus ook het museum niet, uitsluiten. Daarom zijn suggesties voor quickwins of laaghangend fruit van harte welkom. Hij zal het
verslag van de Participatieraad nog laten verspreiden.
De voorzitter concludeert dat het college kennis heeft genomen van de wensen en
bedenkingen van de commissie. Het college zal deze meenemen in het vervolgtraject.

Agendanummer 5

Verordeningen Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid, Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOWleeftijd en Wet investeren in Jongeren

De fractie VVD denkt dat het opleggen van een boete van 150% bij recidive niet
werkt. Dit leidt alleen maar tot meer recidive en oplichting. Als iemand al geen geld
heeft is het opleggen van een boete van 150% onzin. Zij ziet graag dat hier creatieve oplossingen worden bedacht, bijvoorbeeld in de vorm van maatschappelijke
dienstverlening. Daarnaast staat er een fout in het stuk wat betreft de verhoging van
de AOW-leeftijd, namelijk daar waar staat “pensioengerechtigde leeftijd” moet dit
worden vervangen door “AOW-gerechtigde leeftijd”. De AOW-leeftijd is op dit moment weliswaar flexibel maar de pensioengerechtigde leeftijd heeft daar niets mee te
maken.
De fractie D66-HvA vindt eveneens dat het opleggen van boetes bij recidive weinig
zoden aan de dijk zet als men al weinig inkomen heeft. Zij vraagt waarom wordt afgeweken van het advies van het Platform werk en inkomen. Zij vindt dat de lijn in
ieder geval hetzelfde moet zijn als in omringende gemeenten en vraagt aldus hoe
hiermee wordt omgegaan, dit mede om mogelijk uitkeringstoerisme te voorkomen.
De fractie Leefbaar Asten sluit zich aan bij de opmerking van de fractie VVD over
de AOW-gerechtigde leeftijd.
De fractie CDA vindt dat als er door recidive misbruik van voorzieningen wordt gemaakt streng straffen, gelet op maatschappelijke solidariteit, geoorloofd is. De percentages van 80% en 90% lijken vrij willekeurig gekozen. Zij weet dat de Belastingdienst eveneens een percentage van 80% hanteert bij invordering, als balans tussen
enerzijds straffen en anderzijds het voorkomen van al te grote problemen. Aangezien
zij geen beter gefundeerd alternatief kan aandragen stemt zij hiermee in. Navraag
bij de betrokken ambtenaar leert dat verwijtbaarheid moeilijk aan te geven is, maar
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het signaal van het Platform werk en inkomen is duidelijk, om streng en rechtvaardig
te handelen. Zij vertrouwt er echter op dat het college hier goed mee omgaat.
Wethouder Huijsmans antwoordt dat de fractie CDA eigenlijk de keuze voor de percentages al min of meer heeft beantwoord en daarom wordt er afgeweken van het
advies van het Platform werk en inkomen. Hij merkt daarnaast op dat bij alle werkpleingemeenten dezelfde aanpassingen voorliggen en zij gaan naar verwachting dus
eensluidende besluiten nemen. Hij verwacht ook niet dat de gemeenten Someren en
Gemert-Bakel hiervan veel zullen afwijken. In het kader van de Wet werk en bijstand
wordt de gedane suggestie van maatschappelijke dienstverlening zeker opgepakt,
echter die koppeling is hier niet te maken, omdat men hier slechts een bestuurlijke
boete kan innen. Dit sluit echter wel aan bij de boodschap van streng en rechtvaardig handelen en dit is de reden dat de voorgestelde normen worden aangehouden.
Te zwaar beboeten geeft een averechts effect. Dit brengt mensen namelijk nog verder in de problemen en daarnaast zijn de kosten om het een en ander te herstellen
vaak veel hoger dan het effect van een wat lagere boete. Maar hoe dan ook blijft het
percentage altijd discutabel. Het college heeft altijd de mogelijkheid om maatwerk te
leveren. Het college heeft al aangegeven dat de termijn “pensioengerechtigde leeftijd” vervangen moet worden door “AOW-gerechtigde leeftijd”. Waarschijnlijk is de
betrokken ambtenaar er in dit stuk even niet alert op geweest om dit aan te passen,
maar dit wordt zeker nog aangepast. Praktisch gezien stelt hij voor om het stuk hier
nog op te laten checken en dat vervolgens richting de raad een tekst wordt voorgelegd met daarin het voorstel dit zo aan te passen.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt tot doorgeleiding naar de raad.

Agendanummer 6

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

a. Atlant.
b. SRE-aangelegenheden.
Punt a.
Wethouder Huijsmans geeft aan dat men in de Peelregio bezig is met gezamenlijke
voorbereiding van de Participatiewet, in dit geval ook met de gemeente GeldropMierlo erbij. Daarnaast zijn het Werkplein, de Atlant Groep en de afdelingen Werk en
inkomen van de gemeenten Someren en Gemert-Bakel betrokken. Afgelopen week
zijn er door een vijftal mensen van de betrokken partijen gesprekken gevoerd met
kandidaten om ons allen door dit proces heen te leiden. Komende week wordt dit traject afgerond en als de juiste partij is geselecteerd wordt de Participatiewet in de regio daadwerkelijk voorbereid. De gemeenteraden worden hierin zo veel mogelijk betrokken. Met betrekking tot de heer Van Kroonenburg licht hij toe dat beide onderzoeken in de afrondingsfase zitten. Hij hoopt dat aan de hand van de uitkomsten op
zeer korte termijn conclusies kunnen worden getrokken, welke hij uiteraard nadien
zal delen.
Punt b.
Hierover zijn geen mededelingen.
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Agendanummer 7

Stukken ter kennisneming aan de commissie

a. Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag 2013;
(Wethouder Huijsmans, info: p.vandekruijs@asten.nl)

b. Wajongers Asten (toezegging 26-11-2012);
(Wethouder Huijsmans, info: d.voorhaar@asten.nl)

c. Memo inzake zwembad De Schop (toezegging 14-01-2013);
(Wethouder Van Bussel, info: G. Lomans@asten.nl)

d. Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.
Punt b.
De fractie CDA leest dat het gaat om 17 nieuwe Wajongers. Bij het optellen van de
gespecificeerde aantallen komt zij echter op een ander aantal uit. Zij denkt aldus dat
er ergens een rekenfout zit. Zij concludeert dat ongeveer voor de helft nog werk
moet worden gevonden en vraagt of de gemeente zelf ook Wajongers in dienst
neemt c.q. openstaat voor het ontvlechten van taken en functies om zulke banen
aan te kunnen bieden. Zij vraagt dit onder de aandacht te brengen van diegene die
hier intern over gaat.
Wethouder Huijsmans antwoordt dat dit onderwerp meerdere malen in het college
is aangekaart en bij het MT is neergelegd om de mogelijkheden te bezien. Met de Atlant Groep zijn contacten gelegd over jobcarving, hetgeen wellicht mogelijkheden
biedt. Hij vindt dat een gemeente hiervoor sowieso open moet staan en de aandacht
is er, maar concrete invulling is niet zo gemakkelijk. Overigens wordt hiervan al wel
gebruik gemaakt bij groenaanbesteding.

Agendanummer 8

Rondvraag

De fractie Algemeen Belang heeft via een bestuurslid van de KBO gehoord dat de
KBO een presentatie wil geven in de commissie Burgers over wat de KBO mogelijk
kan betekenen voor de Astense gemeenschap. Zij vraagt dit verzoek in het presidium
te bespreken. Daarnaast heeft zij in de stukken behorende bij agendapunt 4 gelezen
dat er nogal wat miljoenen gemoeid zijn met (opstal)verzekeringen. Zij gaat ervan
uit dat de gemeente alert is op waardedaling van zaken in verband met mogelijke
premievermindering.
De fractie D66-HvA heeft het evaluatierapport van de keukentafelgesprekken van
de Fontysleerlingen met zeer veel belangstelling gelezen. Juist omdat dit over de
werkvloer gaat staan er zeker aandachtspunten in. Zij wil haar complimenten hiervoor overbrengen aan mevrouw Rutten. Daarnaast ziet zij regelmatig in besluitenlijsten van het college dat een hardheidsclausule is toegepast in verband met leerlingenvervoer. Het is van belang te weten om hoeveel gevallen het gaat en tot welke
overschrijding dit leidt, om te kunnen beoordelen of het vastgestelde beleid voldoet
aan hetgeen er speelt. Zij vraagt aldus om een overzicht hiervan.
Wethouder Huijsmans zegt dat hij binnenkort met het bestuur van de KBO aan tafel
zit, o.a. om te praten over wat de KBO in het kader van de Wmo en informele zorg
kan betekenen. Hij stelt voor dit slim te combineren, waarna de commissie volledig
geïnformeerd kan worden. Overigens staat er binnenkort ook met KBO Heusden een
overleg gepland in het kader van de participatiesubsidies.
De hardheidsclausule is inderdaad in enkele gevallen toegepast. Daarbij is steeds
goed onderzocht waarom wordt afgeweken en is een traject afgesproken zodat de
kinderen uiteindelijk wel zelfstandig naar school kunnen. Het gaat dus om een tijdelijke vervoersvoorziening. Toch kan voorzichtig worden geconcludeerd dat het veran-
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derde beleid met betrekking tot leerlingenvervoer vruchten begint af te werpen. De
overschrijding van het budget voor 2012 is nagenoeg nihil en dat is al een forse stap
in de goede richting ten opzichte van voorgaande jaren. Vorig jaar is afgesproken dat
het nieuwe beleid zal worden geëvalueerd en hij verwacht dat over niet al te lange
termijn een evaluatie met daarin de gevraagde cijfers kan worden voorgelegd.
Wethouder Van Bussel merkt wat betreft de verzekeringspremies voor gebouwen op
dat er altijd gerekend wordt met de herbouwwaarde. Het is maar de vraag of de herbouwwaarde evenredig mee daalt met de WOZ-waarde. Uiteraard worden alle verzekeringsposten kritisch gevolgd en nagekeken.
De voorzitter geeft aan dat de vraag van de fractie Algemeen Belang via de griffier
wordt meegenomen naar het presidium.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Voor verslag,
griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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