VERSLAG
van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten, gehouden op
3 februari 2009, om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De griffier
De notulist

burgemeester J. Beenakker
F.A.A.M. van de Kerkhof, P.M. Rijkers, J.G. Leenders, E.P.M. van
Zeeland, J.H.G. de Groot, S.G.M. Van Erp, M.M.P. Grein-Zwarts,
A.H.H. Beniers, J.G. Janssen, M.A.T.M. v.d. Boomen, M.J.H. Vankan, F.G.A. Hurkmans, J.H.J. van Bussel, P.W.J.M. van de VenSchriks, J. Bazuin, P.J. Feijen
de wethouders Th.M. Martens, J.C.M. Huijsmans en P.H.R.M. Gerrits en de loco-secretaris M.W.A.M. Sprangers
C.W.J.B. Verborg
P. Thieme

Afwezig is:

R.T.M. van Dijk (met kennisgeving)

De genodigden

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 16 december 2008
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuid-Oost
5.
Acceptatie bindende voordracht Raad van Toezicht PlatOO
6.
Beschikbaarstelling krediet voor herinrichting Tuinstraat-Emmastraat
7.
Subsidieregeling voor onderhoud-instandhouding van beschermde gemeentelijke monumenten Asten 2009
De voorzitter opent de vergadering. Bij lot wordt bepaald dat een eventuele omvraag
zal beginnen bij P.W.J.M.van de Ven-Schriks.

Agendanummer 09.02.01 Vaststellen agenda
Wethouder Huijsmans namens het college licht toe waarom het college voorstelt
om agendapunt 4 van de agenda te halen. Op aangeven van raadslid Jansen van de
PGA/PvdA blijkt dat de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant
Zuid-Oost in strijd is met artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling. Dit is
vandaag ook door het VNG en de gemeente Helmond bevestigd. De GGD is hiervan
in kennis gesteld en verwittigt andere gemeenten om tot nieuwe besluitvorming te
komen.
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De voorzitter concludeert dat de raad unaniem besluit tot afvoeren van punt 4 van
de agenda.
De fractie Algemeen Belang stelt voor om eveneens agendapunt 6: Beschikbaarstelling krediet Tuinstraat-Emmastraat, van de agenda af te voeren. De fractie wil
hiermee de wethouder gelegenheid geven in overleg te treden met 2 bedrijven in de
directe nabijheid van de rotonde. De bedrijven hebben bezwaar tegen de lokalisering
van de voorgenomen rotonde op dit kruispunt.
De fractie CDA vindt het voorstel voorbarig en voert graag eerst vandaag het debat
hierover.
De fractie PGA/PvdA ondersteunt het voorstel van Algemeen Belang. Zij meent dat
de communicatie met betrokken partijen laat op gang is gekomen en dat uitstel van
behandeling de kwaliteit van het voorstel ten goede komt. Ten aanzien van de toegezonden stukken merkt zij op dat de informatie te versnipperd aangeboden is
waardoor te veel verwarring is ontstaan.
De fractie Leefbaar Asten ziet geen aanleiding om de behandeling uit te stellen. Belanghebbenden kunnen te zijner tijd reageren op het verkeersbesluit. Bovendien is er
in commissieverband over gepraat en zijn er informatieavonden georganiseerd. Indien besluitvorming de uitvoering hindert belanden we wellicht in een ongunstige periode. De fractie pleit voor een start in het voorjaar. Wel pleit de fractie voor het zo
veel mogelijk beperken van tussentijdse informatie.
De fractie VVD sluit zich aan bij het standpunt van de fracties PGA/PvdA en Algemeen Belang.
De voorzitter concludeert dat 9 leden voor afvoering van het voorstel zijn en 7 leden tegen.
Het agendapunt wordt van de agenda afgevoerd.

Agendanummer 09.02.02 Verslag van de openbare raadsvergadering van 16
december 2008
Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke
stemming wordt het verslag vastgesteld.

Agendanummer 09.02.03 Ingekomen stukken
Zonder dat iemand het woord verlangt, worden de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen.

Agendanummer 09.02.04 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant
Zuid-Oost
Afgevoerd van de agenda.

Agendanummer 09.02.05 Acceptatie bindende voordracht Raad van Toezicht
PlatOO
Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke
stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.
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Agendanummer 09.02.06 Beschikbaarstelling krediet voor herinrichting Tuinstraat-Emmastraat
Afgevoerd van de agenda.

Agendanummer 09.02.07 Subsidieregeling voor onderhoud-instandhouding
van beschermde gemeentelijke monumenten Asten
2009
De fractie CDA heeft bij de Heemkundekring nadere informatie gevraagd inzake de
monumentenwacht. De Heemkundekring is hier positief over en geeft aan bereid te
zijn ook als tussenpersoon te fungeren. De fractie ziet voor de wethouder met name
een rol in de communicatie met eigenaren over bijvoorbeeld de laagrentende leningen via het Prins Bernhard-fonds. Zij destilleert, uit de reacties op de toegezonden
brief aan betrokkenen, dat te veel de nadruk ligt op de € 500,= subsidie terwijl de
materie van het monumentenbeleid volgens de fractie veel breder ligt.
Vooruitlopend op de evaluatie over 2 jaar, waarin mogelijk nog eens gekeken wordt
naar de vergoeding van € 500,=, stelt de fractie voor om nu een fonds in te richten
voor een mogelijke compensatie. Daarnaast dient de erfgoedlijst kritisch beheerd te
worden.
De fractie PGA/PvdA ziet graag een uitbreiding van de erfgoedlijst die nu uit
68 objecten bestaat. Zij hecht belang aan het vaart maken bij het vaststellen van de
voorlopige lijst om te voorkomen dat tussentijds nog meer panden worden gesloopt.
Tevens vraagt zij nadere uitleg over het voorstel waarin staat dat de gemeentelijke
monumentenlijst zal ingaan op 1 januari 2010 terwijl in artikel 10 van het raadsbesluit, op pagina 3, staat dat de inwerkingtreding plaatsvindt op de dag na de bekendmaking.
De fractie Leefbaar Asten vindt het te vroeg om mee te gaan in het voorstel van de
fractie CDA om nu reeds een fonds te vormen. De aanvullende informatie waarin de
commissie om vroeg is goed onderbouwd aangereikt. Zij is tevreden over de informatieavond in de Beiaard en over de weg die het college bewandelt. Zij stemt in met
het voorstel.
Ook de fractie Algemeen Belang stemt in met voorstel. Zij is tevreden dat de wethouder meegaat in de vervroeging van de evaluatie. Zij zou het waarderen als de
wethouder de suggestie van de Heemkundekring overneemt om de erfgoedlijst kritisch te evalueren in overleg met de Heemkundekring en het Monumentenhuis. De
erfgoedlijst is een dynamisch gegeven waar in de loop der tijd objecten aan kunnen
worden toegevoegd of van de lijst worden afgevoerd. Zij vindt het overigens niet nodig om nu reed een fonds te vormen zoals de fractie CDA bepleit.
Wethouder Huijsmans, zegt dat er veel tijd voor uitgetrokken is om draagvlak te
creëren. Hij is er tevreden over dat breder gekeken is dan alleen de genoemde objecten in de lijst. Hij gaat het overleg met de Heemkundekring en het Monumentenhuis graag aan. Hij zal de commissie hierover op de hoogte houden. De subsidieregeling start op 1 januari 2010 zoals in artikel 3 is aangegeven. De vaststelling van de
subsidieregeling gaat in na bekendmaking. Hij vindt het voorstel tot fondsvorming op
dit moment prematuur. De raad kan na evaluatie en na vaststelling van de erfgoedlijst alsnog kiezen voor aanpassingen. Het college zet vaart achter de gesprekken die
met eigenaren gevoerd moeten worden en het vervolg traject.
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2e termijn
De fractie CDA merkt op dat er te weinig draagvlak is voor fondsvorming en oppert
om bij het innen van bouwleges een component in te brengen ten behoeve van een
voorziening. Zij merkt overigens op dat tijdens de informatiebijeenkomst geen enkele vraag werd gesteld met betrekking tot het kadaster of zaken die daarmee samenhangen.
De fractie PGA/PvdA bepleit een voorbescherming van de erfgoedlijst tussen de periode van vaststellen van de lijst door burgemeester en wethouders en het vaststellen van de verordening door de Raad.
Wethouder Huijsmans legt uit dat de verordening al is vastgesteld en dat dit de
volgende stap is. De brieven zijn verstuurd, en vanaf dit moment zijn de genoemde
monumenten op de lijst beschermd.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voor verslag,
de griffier
ir. C.W.J.B. Verborg
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