COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL
VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie ALGEMENE ZAKEN en CONTROL, gehouden op woensdag 13 oktober 2010 in de raadzaal van het gemeentehuis.
----Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De genodigden
De plv. griffier
De notulist

J.G. Leenders
F.A.A.M. v/d Kerkhof, P.W.J.M. v/d Ven–Schriks, H.A.M. van
Moorsel, A.H.H. Beniers, D. v.d. Wiel–Stevens, M.J.H. Vankan,
J.P.M. Knapen, R. Wever
burgemeester J. Beenakker, wethouder J.H.J. van Bussel
M.B.W. van Erp
E.J.M. van Bussel

Afwezig

de fractie VVD (met kennisgeving)
-----

Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 9 september 2010
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Tussentijdse rapportage najaar 2010
5.
Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten
6.
Stukken ter kennisneming aan de commissie
7.
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 9 september
2010

De fractie D66-HvA stelt de volgende wijziging voor: Pag. 6, Agendapunt 7 (audiovisuele middelen) 5e alinea inbreng fractie D66-HVA: vervallen laatste zin: “Zij stelt
de heer Knapen ….”.
Pag. 6 na inbreng fractie PGA/PvdA, tussenvoegen nieuwe alinea:
“De fractie Leefbaar Asten stelt de heer Knapen beschikbaar om deel uit te maken
van de werkgroep”.
Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van bovengenoemde wijziging.
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Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 9 september 2010, LOGA te Den Haag: aanvulling: Wijzigingen CAR
n.a.v. ingangsdatum pensioen;
b. Brief d.d. 9 september 2010, LOGA te Den Haag: Inwerkingtreding Besluit personeel veiligheidsregio’s;
c. Brief d.d. 10 september 2010, SRE te Eindhoven: Regionale agenda;
d. Brief d.d. 14 september 2010, D66–Hart voor Asten te Asten: Kerntakendiscussie;
e. Brief d.d. 15 september 2010, LOGA te Den Haag: Uitsluiting CAR-UWO voor publieke ambulancediensten;
f. Brief d.d. 21 september 2010: gemeente Mook en Middelaar: motie begrotingstekort 2012-2014.
Punt f.
De fractie PGA/ PvdA geeft mee dit punt aan te kaarten bij de VNG.

Agendanummer 4

Tussentijdse rapportage najaar 2010

De fractie Leefbaar Asten merkt op dat vertraging in de besluitvorming over huisvesting arbeidsmigranten mogelijk kosten met zich meebrengt. Daarnaast vraagt zij
aandacht voor de kosten van het leerlingenvervoer.
De fractie PGA/ PvdA informeert naar de extra kosten die gemaakt zijn door de
brandweer en geeft verder aan te betreuren dat er extra kosten worden gemaakt
voor het inhuren van een communicatieadviseur. Voorts wil zij weten of de bijdrage
van Bergopwaarts@BOW structureel komt te vervallen en vraagt zij aandacht voor
het feit dat er veel geld opgaat aan de post drukriolering.
De fractie CDA vraagt eveneens aandacht voor de hoge kosten voor het oplossen
van de problemen van de drukriolering. Deze kosten dienen snel onder controle te
komen. Tot slot verzoekt zij in het vervolg enkel de kosten te noemen die afwijken
van de geraamde kosten.
De fractie Algemeen Belang vraagt wat de zienswijze met betrekking tot het bestemmingsplan Buitengebied inhoudt. Daarnaast wil zij weten wanneer ze het bestemmingsplan voor Prinsenmeer kunnen verwachten.
De fractie D66-HvA vraagt een toelichting op de genoemde vertraging betreffende
Openbare Orde en veiligheid.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat al naar mogelijkheden wordt gezocht om op
leerlingenvervoer te bezuinigen. Hij zegt dat de extra kosten voor de brandweer te
maken hebben met uitrukken naar zowel de heibrand bij Geldrop als de Timco-brand
in Valkenswaard.
Over de inhuur van communicatie zegt hij dat dit nodig is om de communicatie over
het centrum goed vorm te geven. Inzake de bijdrage van Bergopwaarts@BOW zegt
hij dat is afgesproken dat deze een aantal jaar beschikbaar gesteld werden maar dat
dit aflopend zou zijn. De extra kosten voor de riolering zijn een investering om de
huidige problemen in het buitengebied op te lossen.
Inzake het bestemmingsplan Prinsenmeer is inmiddels een vragenlijst verzonden om
tot een bestemmingsplan te komen. Een en ander hing namelijk nog af van de uitspraak inzake Meros.
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Burgmeester Beenakker beaamt de toelichting van Wethouder Van Bussel inzake de
kosten van de brandweer. Over de verdeling ervan wordt nog overleg gevoerd.
Wat betreft arbeidsmigranten, geeft hij aan dat dit te maken heeft met de Beleidsnotitie Handhaving en het Bestemmingsplan Buitengebied waarin keuzes zijn gemaakt
over huisvesting van arbeidsmigranten.
De voorzitter concludeert dat – gelet op de afwezigheid van de fractie VVD- de
commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het
stuk naar de raad.

Agendanummer 5

•

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

SRE- aangelegenheden.

Burgemeester Beenakker geeft inzake Meros aan dat het college van de gemeente
Helmond eveneens heeft gekozen voor de uitbreiding richting bos. Randvoorwaarde
voor hen is wel dat de Diesdonk zoekgebied voor verstedelijking blijft. Dit standpunt
is in de gemeenteraad van Helmond kritisch ontvangen.
Over het SRE geeft hij aan dat het SRE-bestuur de gemeenten per brief informeert
over de regionale agenda. Een expert-team denkt na over een besturings- en samenwerkingsmodel, waarbij wordt gekeken naar het niveau waarop zaken moeten
worden besproken en efficiënter aangepakt kunnen worden. Dit wil zeggen dat de
ene keer taken op subniveau en de andere keer op regionaal niveau worden weggezet. Hierover moeten nog besluiten worden genomen. Daarnaast was in de krant te
lezen dat het SRE op zou houden te bestaan. Dat is niet juist. Samenwerking op regionaal niveau blijft van belang. Hier liggen ook kostenvoordelen.

Agendanummer 6
a.
b.

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Agenda 23 september 2010 en verslag 24 juni 2010 Algemeen BestuurRegionaal College Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant Politie Brabant Zuid Oost;
Lijst van toezeggingen.

Hierover zijn geen opmerkingen

Agendanummer 7

Rondvraag

De fractie Algemeen Belang doet -naar aanleiding van berichtgeving over een hennepbrand op het Spicaplein- de suggestie om hieraan iets te doen op het gebied van
voorlichting, handhaving of iets degelijks. Bijvoorbeeld een anonieme kliklijn? Het
begint bij de burger met bewustwording.
De burgemeester onderschrijft dit. In regioverband wordt er gekeken hoe de hele
drugsketen aan te pakken is. Helaas zijn er vanuit Den Haag andere gezichtspunten.
Het lijkt hem inderdaad goed om breder in te zetten op voorlichting.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voor verslag,
de plv. griffier
mr. M.B.W. van Erp

