COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL
VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie ALGEMENE ZAKEN en CONTROL, gehouden op 18 februari 2009 in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden
De genodigden
De griffier
De notulist

J.G. Leenders
E.P.M. van Zeeland, A.P.A.J. Verhoeven, J.G. Janssen, M.J.H. Vankan, J.H.J. van Bussel
burgemeester J. Beenakker, wethouder P.H.R.M. Gerrits, gemeentesecretaris W.M.A. Verberkt
C.W.J.B. Verborg
E.J.M. van Bussel

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 15 januari 2009
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Organisatieontwikkeling/Dienstverlening
5.
Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2009 gemeente Asten
6.
Verbetering en vereenvoudiging P&C Cyclus, afronding fase 1 en beslisdocument voor vervolg
7.
Wijziging brandbeveiligingsverordening
8.
Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten
9.
Stukken ter kennisneming aan de commissie:
10. Rondvraag
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat geen spreekrecht is aangevraagd en dat de omvraag begint bij de fractie Leefbaar Asten.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 15 januari 2009

De heer Van Bussel van de fractie Algemeen Belang verzoekt om de volgende wijzigingen:
1: pag. 3, voorlaatste alinea, 5de regel, na: “…..en het museum” invoegen het
woordje: “niet”.
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2: pag. 4, 3 alinea, laatste regel: “De fractie staat ook open voor een excursie” laten
vervallen omdat dit idee door hen is ingebracht en genotuleerd.
Het verslag wordt met inachtneming van bovenstaande gewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 31 december 2008 van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag, betreffende wijziging van de kilometervergoeding voor
woon-werkverkeer en wijziging vergoeding voor dienstreizen voor burgemeesters;
b. Brief d.d. 12 januari 2009 van LOGA te Den Haag, betreffende leeftijdsbewust
personeelsbeleid en handreiking leeftijds- en diensttijdvakantiedagen;
c. Brief d.d. 16 januari 2009 van LOGA te Den Haag, betreffende FLOovergangsrecht: Nieuwe ronde aanleveren werkgevers- en werknemersgegevens;
d. Brief d.d. 21 januari 2009, Ministerie BZK inzake uitvoeringsvraagstukken Appa;
e. Brief d.d. 22 januari 2009, Provincie Noord-Brabant, inzake proef financieel toezicht op gemeenten;
In handen van B&W ter afdoening:
f. Brief d.d. 15 januari 2009 van gemeente Gemert-Bakel te Gemert, betreffende
motie raad Gemert-Bakel inzake Veiligheidsregio en projectplan “Een
Brandweer”?;
g. Brief d.d. 19 januari 2009 van VNG te Den Haag, betreffende integriteit.
h. Brief d.d. 21 januari 2009, Tibet Support Groep inzake Vlagvoering.
In handen van B&W ter voorbereiding:
i. Brief d.d. 22 januari 2009, Ambassadeursnetwerk vrouwen, inzake vrouwen in
de politiek in Brabant.
Er zijn geen opmerkingen over bovengenoemde stukken.

Agendanummer 4

Organisatieontwikkeling/Dienstverlening

De heer Bodewitz, afdelingshoofd Publiekszaken, geeft namens de portefeuillehouder een presentatie over het dienstverleningsconcept. In mei volgt er een uitgebreidere presentatie over de stand van zaken van de afdeling Publiekszaken.
De fractie Leefbaar Asten wenst hem succes met implementatie van deze ontwikkeling. Zij vraagt zich af hoe wordt omgegaan met de cultuuromslag in de organisatie en of mogelijk de openingstijden van de publieksbalie in de toekomst worden verruimd.
De fractie Algemeen Belang merkt op dat het goed zou zijn als de implementatie
van het dienstverleningsconcept parallel loopt met die van de afdeling Publiekszaken.
De fractie CDA vraagt om voortvarendheid inzake het aanbieden van digitale producten op de website. Over de snelheid van de website spreekt zij haar zorg uit.
De fractie PGA/PvdA sluit zich aan bij voorgaande sprekers.
De heer Bodewitz geeft aan dat er volop aandacht is voor de cultuuromslag en dat
goed en regelmatig communiceren met de medewerkers hiervan een essentieel onderdeel is. Wat betreft de openstelling geeft hij aan dat hiernaar -inclusief de vrijdagmiddag- wordt gekeken. Hij geeft aan dat het verruimen van de openingstijden
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ook financiële gevolgen zal hebben. Hij vraagt de raad met dezelfde positieve boodschap naar buiten te treden als de ambtelijke organisatie over het project dienstverlening.
Het probleem met de snelheid van de gemeentelijke website moet binnen een week
verholpen zijn door het plaatsen van een nieuwe server.
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis heeft genomen van de ontwikkelingen met betrekking tot de dienstverlening.

Agendanummer 5

Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2009
gemeente Asten

De burgemeester geeft als inleiding een korte toelichting over het project buurtbemiddeling wat ook start in Asten en Someren. Hiervoor is onlangs een convenant getekend met de gemeenten Someren en Deurne en de woningcorporatie Bergopwaarts@BOW. De eerste vrijwilligers hebben zich aangemeld en ook is het eerste
conflict in Asten al opgelost.
De fractie Leefbaar Asten vindt het prettig te constateren dat Asten veiliger wordt.
De fractie CDA vindt het goed dat er extra aandacht wordt besteed aan het voorkomen en aanpakken van het huiselijke geweld. Dit geldt ook voor Jeugd en veiligheid en de problematiek rond alcohol en drugs waaraan de fractie prioriteit geeft.
De fractie PGA/PvdA pleit voor de aanpak om schade direct te verhalen op de vandalismeplegers en dit ook bekend te maken. Mogelijk heeft dit ook een preventieve
werking. Zij pleit voorts voor een grotere aandacht voor de psychosociale gevolgen
bij slachtoffers van criminaliteit.
De burgmeester geeft aan dat Asten inderdaad veiliger wordt. Al is Asten al vrij
veilig zo blijkt uit de cijfers. Echter komt dit niet overeen met de beleving van de
bewoners. Vaak is sprake van een piek indien een bende in de gehele regio toeslaat.
Over het vandalisme zegt hij dat de kosten zo veel mogelijk op de daders worden
verhaald.
Mevrouw Van Houts geeft een aanvullende toelichting over de vandalismemeter die
in de DAS-gemeenten gebruikt wordt en inzichtelijk maakt hoeveel vandalisme er in
de gemeente voorkomt. De meter wordt dan ook structureel gepubliceerd.
Mevrouw Jeurissen politiechef Gemert/Bakel/Laarbeek/DAS geeft verder ter aanvulling aan dat naast het verhalen van de schade ook een strafrechtelijke procedure in
gang wordt gezet. Echter blijken de ouders van jongeren vaak op te draaien voor de
schade in plaats van de jeugd zelf. In dat geval gaat men over tot een taakstraf.
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis heeft genomen van het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2009.

Agendanummer 6

Verbetering en vereenvoudiging P&C Cyclus, afronding fase
1 en beslisdocument voor vervolg

De fractie Leefbaar Asten geeft aan zich te kunnen vinden in het stuk maar vraagt
zich tevens af waarom in fase 5, de evaluatie, de raad en/of het presidium niet zijn
betrokken.
De fractie Algemeen Belang kan zich vinden in het voorstel maar heeft niet het gevoel dat raadsleden te veel informatie zouden krijgen, zoals in het voorstel is aange-
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geven. Over de jaarrekening c.q. het programmaverslag zegt zij dat hierin meer
aanzetten zouden moeten zitten voor het voeren van debat.
De fractie CDA geeft aan dat de workshop erg zinvol was maar vond het jammer dat
niet alle parijen vertegenwoordigd konden zijn. De fractie gaat overigens akkoord
met doorgeleiding naar de raad.
De fractie PGA/PvdA geeft aan dat voor haar het project moet leiden tot meer helderheid, transparantie en toegankelijkheid.
De burgmeester geeft aan dat de raad inderdaad betrokken zal zijn bij de evaluatie.
Uit de enquête en workshop blijkt dat oppositie en coalitie duidelijk verschillende
denkbeelden hebben over het project en de verwachtingen daarvan.
Wel zijn er meer eenduidige denkbeelden over de jaarverslagen en de Beraps. Ook
over de gedachte dat de P&C Cyclus effectiever en transparanter kan worden opgezet. Alle fracties zijn positief over de behandeling van de voorjaarsnota in 2008.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt
met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 7

Wijziging brandbeveiligingsverordening

De fractie CDA stemt in met het stuk maar vraagt wat de concrete gevolgen zijn
voor de kleine evenementen bij het in werking treden van het gebruiksbesluit.
De fractie PGA/PvdA maar vraagt zich af waarom je een vergunningplicht zou opvoeren wanneer je bezig bent met deregulering. Dit zou bijvoorbeeld ook met een
melding kunnen worden afgedaan.
De fractie Algemeen belang vraagt zich, naar aanleiding van paragraaf 2, art. 2 1b
inzake nachtverblijf, af of de huisvesting arbeidsmigranten bij het glastuinbouwbedrijf van Heijst in strijd is met deze regelgeving. Verder geeft zij overigens aan positief te adviseren en in te stemmen met doorgeleiding naar de raad.
De burgmeester geeft aan dat kleine evenementen al zijn vrijgesteld van vergunningen en alleen een meldingsplicht hebben. Via de gebruiksvergunning heb je de
mogelijkheid veiligheidseisen op te leggen. Wat betreft het punt over het genoemde
tuinbouwbedrijf, hij komt daar later op terug bij punt 9b.
Mevrouw Van Happen, beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling, licht toe
dat door de overheid voor een gebruiksvergunning is gekozen. Het gebruiksbesluit is
van toepassing voor gebouwen. De Brandveiligheidverordening heeft betrekking op
tijdelijke bouwwerken als tenten. Bij deze bouwwerken wordt altijd een relatie gelegd
met de omgeving als een evenemententerrein. De Brandveiligheid is mede afhankelijk van de omgeving en blijft telkens maatwerk. Alleen voor standaard en grote evenementen geldt een vergunningsplicht. Organisatoren van evenementen worden op
voorhand geïnformeerd over de te treffen maatregelen wanneer ze iets organiseren.
Afschaffen van de regelgeving wordt niet geadviseerd door de VNG en de veiligheidsregio.
De fractie PGA/PvdA blijft bij haar argumentatie en adviseert derhalve negatief.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het stuk naar de raad.
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Agendanummer 8

a.
b.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

Informatie deposito Landsbanki.
SRE- aangelegenheden.

Punt a.
Wethouder Gerrits geeft aan dat in de leeskamer informatie ligt inzake Landsbanki
die up-to-date wordt gehouden.
Op 26 februari a.s. vindt de zitting bij de Raad van State hierover plaats. De burgemeester en hij zullen hierbij aanwezig zijn.
De fractie PGA/PvdA heeft kennisgenomen van de brief van de regering over de
gewijzigde omstandigheden. Zij is van mening dat bij faillissement een andere juridische procedure kan worden gevolgd dat de huidige. Zij wacht de uitspraak van de
Raad van State en de daarmee samenhangende vervolgstappen af.

Agendanummer 9
a.
b.
c.
d.
e.

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Memo inzake Wet tijdelijk Huisverbod (toezegging 15-01-‘09);
Rapportage (Brand)Veiligheid Waardjesweg 63, en Heesakkerweg 7, huisvesting
arbeidsmigranten;
Kostenoverzicht inhuur BAS-architectuur: studie uitplaatsing raadzaal
Berap griffie 2008;
Lijst van toezeggingen.

Punt 9b.
De burgemeester geeft een toelichting waarin hij aangeeft dat er een verschil is
tussen enerzijds het gevoel over de veiligheid bij een bepaalde situatie en anderzijds
de feitelijke constatering of iets in strijd is met de regelgeving.
De fractie CDA heeft vernomen dat buiten de veiligheidsaspecten de leefomstandigheden van de bewoners op de Waardjesweg ver onder de maat zijn en is hierover
zeer ontevreden.
De fractie Algemeen Belang geeft aan dat dit eerder is aangegeven in de commissie en dat hierop actie moest worden ondernomen.
De fractie Leefbaar Asten geeft aan dat er in een van de gevallen meer dan 10 personen woonachtig zijn op het adres (er staan 11 bedden). Dat er is gecontroleerd op
brandveiligheid vindt zij niet voldoende.
De fractie PGA/PvdA geeft aan het niet eens te zijn met huisvesting in bedrijfsgebouwen. Er is momenteel sprake van een gedoogbeleid maar er is geen gedoogbeschikking of tijdelijke vrijstelling afgegeven.
De burgemeester licht toe dat de woonplekken van arbeidsmigranten in elk geval
moeten voldoen aan de regelgeving. Door deskundigen is reeds gekeken naar de
brandveiligheid. Echter het signaal dat de situatie op de betreffende adressen nog
niet veilig is wordt serieus genomen.
De heer Verhees, van de brandweer geeft een aanvullende toelichting over de situatie ter plaatse en zegt dat deze voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. In
2007 werd voor het eerst gecontroleerd. De ontvluchting is bekeken en na het eisen
van een extra vluchtweg is deze gecreëerd. De ruimte is 30 minuten brandwerend
wanneer de deur gesloten is. Daarnaast zijn onderling gekoppelde rookmelders geplaatst in het gedeelte dat niet 30 minuten brandwerend is. De reden dat 1 rookmelder tegen de wand in geplaatst, in plaats van het plafond is omdat op deze wijze de
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melder eerder wordt geactiveerd. Tevens zijn op de locatie brandblussers en blusdekens aanwezig.
De voorzitter concludeert dat de commissie heeft kennisgenomen van bovenstaande stukken.

Agendanummer 10

Rondvraag

De fractie Leefbaar Asten vraagt aandacht voor een sterk vervuilde woning in Ommel.
De burgemeester geeft aan dat die signalen hem bekend zijn en er ook aandacht
voor is, maar dat helaas de instrumenten van de overheid tot ingrijpen beperkt zijn.
De fractie Algemeen Belang vraagt aandacht voor de afrekeningen van het ophalen
van huisvuil. Het aantal ledigingen zoals op de afrekening staat klopt niet. Daarnaast
wil zij weten waarom Friends nog steeds geen vergunning heeft gekregen om hun
zaak weer op te bouwen. Zij vraagt naar de oorzaak van mogelijke vertragingen
Wethouder Gerrits geeft over de rekeningen van het afvalinzameling aan dat de in
rekening gebrachte bedragen kloppen maar dat dit niet het geval is met de aangegeven aantal ledigingen. Hij zegt toe de commissie hierover te informeren.
De burgemeester geeft wat betreft Friends aan, dat er snel is gezorgd voor de tijdelijke huisvesting. Wat betreft de reden van de mogelijke vertraging van de vergunning is hij niet op de hoogte. De commissie zal schriftelijk hierover worden geïnformeerd.
De fractie CDA heeft het idee dat veel burgers bezwaar zullen maken op hun WOZbeschikking vanwege het dalen in waarde van hun woning. Kunnen zij worden geïnformeerd over het feit dat bezwaar maken geen zin heeft omdat de peildatum van
2008 wordt gehandhaafd?
Wethouder Gerrits zal dit in overweging nemen
De fractie PGA/PvdA geeft aan dat de provincie ter bestrijding van de crisis 400
miljoen beschikbaar heeft gesteld. Hierin zijn gelden opgenomen voor monumentenzorg maar ook voor woningbouw zal geld nodig zijn. De fractie adviseert vanuit de
gemeente Asten aanvullend te reageren richting de provincie door aan te geven dat
waar mogelijk, alles wordt gedaan om bedrijven en werkgelegenheid in Asten in
stand te houden.

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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