COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL
PUBLIEKSAGENDA
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28 maart 2019
20.00 uur
Raadzaal

U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 15 maart 2019.
* In het kader van de geldende privacywetgeving alleen voor raads- en commissieleden te
benaderen.
Nr.
0.
Opening
1.

Vaststellen agenda

2.

Besluitenlijst van de vergadering van 14 februari 2019

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:*
Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief van 21-01-2019, Gemeente Rheden, gemeentehuis: Motie voor
kinderpardon
b. Burgerbrief van 23-1-2019: reactie op gewijzigde vorm van publicatie
ingekomen stukken op grond van de Privacywet
c. Brief van 25-1-2019, Gemeente Maastricht: Motie kinderpardon
d. Brief van 13-2-2019, Stichting Petities.nl: Petitie tegen hondenbelasting
e. Brief van 28-2-2019, provincie Noord-Brabant: resultaten systematisch
toezicht 2018
f. Brief van 4-3-2019, VNG: Afspraken Wnra en ledenraadpleging
g. Brief van 7-3-2019, VNG: Totaalrapportage Informatiebeveiliging
(gezamenlijke electronische voorzieningen Suwi) 2017
h. Brief van 11-3-2019, ministerie BZK: Handleiding basisscan integriteit
kandidaat-bestuurders

4.

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017
inclusief bijbehorende toelichting (Adviserend)
De huidige APV is in 2017 volledig geactualiseerd conform ontwikkelingen in de
wetgeving en de model-APV. De volgende volledige herziening zal plaatsvinden in
2020. In het voorstel worden de volgende tussentijdse wijzigingen aan u
voorgelegd:
- Implementatie Wet aanpak woonoverlast;
- Implementatie Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige
plaatsen;
- Aanpassingen met betrekking tot de evenementenvergunning.

5.

Kadernota 2020 Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
(Adviserend)
Het Algemeen Bestuur van BSOB legt de kadernota 2020 voor aan de
gemeenten als opmaat naar de Programmabegroting 2020-2022 met het verzoek
dit document aan de gemeenteraad voor te leggen. De gemeenteraad krijgt zo de
gelegenheid om haar standpunt over de kadernota kenbaar te maken aan het
Dagelijks Bestuur van BSOB

6.

Kadernota Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio BrabantZuidoost (VRBZO) 2020 (Adviserend)
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft de
Kadernota VRBZO 2020 aan gemeenten aangeboden als opmaat naar de Begroting
2020.

7.

Plan van aanpak cultuuromslag Toekomstagenda 2030 Bouwsteen raad
(Adviserend)
De raad stelt een plan van aanpak vast als bouwsteen voor de raad voor de in de
Toekomstagenda Asten 2030 uitgesproken cultuuromslag. In het plan van aanpak
zijn projecten en activiteiten opgenomen die de raad de eerste 2 jaar gaat
oppakken.

8.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen
en projecten, o.a. verbonden partijen: (MRE, Peelgemeenten,
Veiligheidsregio, ODZOB)

9.

Stukken ter kennisneming aan de commissie:
a. Lijst van toezeggingen

10.

Rondvraag en sluiting
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