COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL
PUBLIEKSAGENDA
Datum
Tijd
Locatie

:
:
:

14 februari 2019
20.00 uur
Raadzaal

U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 31 januari 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 17 januari 2019

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:*
Voor kennisgeving aannemen:
a. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, 14-11-2018: 2e begrotingswijziging 2018
b. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, 13-12-2018: 1e begrotingswijziging 2019
c. Brief van 19-12-2018, Provincie Noord-Brabant: Begroting 2019
d. Brief van 20-12-2018, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost: Monitor 2de
bestuursrapportage
e. Brief van 12-1-2019: Verzoek om verspreiding en reactie routeplanner Right to
Challenge (R2C)
f. Brief van 14-1-2019, Hart van Schijndel: Motie kinderpardon
g. Brief van 14-1-2019, VNG: Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging
Overheid
h. Brief van 18-1-2019, VNG: Modelregelingen rechtspositie college en raad
i. Brief van 24-1-2019, Provincie Noord-Brabant: Uitvoeringsprogramma
Interbestuurlijk toezicht 2019

4.

Programmaopdrachten Toekomstagenda Asten 2030, i.c. Programma
Centrumontwikkeling (Adviserend)
Op 27 juni 2017 heeft uw raad de Toekomstagenda Asten 2030 vastgesteld. In
deze toekomstagenda zijn de maatschappelijke opgaven gedefinieerd. Zoals in de
begroting 2019 al werd aangegeven willen we de realisatie van deze opgaven
programmatisch aanpakken. In de raadsvergadering van 11 december 2018 is de
overkoepelende programmaopdracht “Vitale democratie in Asten” en de nota
“integrale sturing programma’s en organisatie” vastgesteld. Wij stellen nu voor om
de programmaopdrachten voor de 4 inhoudelijke maatschappelijke opgaven en de
programmaopdracht voor de transitie Omgevingswet vast te stellen.

5.

Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019
Metropoolregio Eindhoven (Adviserend)
Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 van de
Metropoolregio zijn aangeboden aan de 21 gemeenteraden. De raden worden in
gelegenheid gesteld om op beide stukken hun zienswijze kenbaar te maken voor
1 maart 2019. Aan u wordt gevraagd om kennis te nemen van beide stukken en
in te stemmen met de voorgestelde zienswijze.

Nr.
De zienswijze zal na de besluitvorming door de raad worden toegezonden aan het
Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven. De behandeling van deze
stukken in het Algemeen Bestuur is gepland op 27 maart 2019.
6.

Jaarstukken 2018 gemeente Asten (Informerend)
In 2018 is een start gemaakt met het verbeteren van de P&C documenten.
Aanleiding hiervan was om beter de voldoen aan de wensen van de klant en deze
cyclus / documenten effectiever en efficiënter in te richten. Bijkomend voordeel
hierbij is dat het team Financiën meer tijd heeft voor adviseringen op grote
onderwerpen zoals het Sociaal Domein, projecten, grondbedrijf en scenarioontwikkeling.
Een start met de verbeteringen is gemaakt bij de begroting 2019 en een aantal
aanpassingen willen wij doorvoeren bij de jaarstukken 2018. De belangrijkste
aanpassingen waarover wij u willen informeren die betrekking hebben op de
jaarstukken 2018 zijn:

Een efficiënter jaarverslag, geen dubbele informatie met de begroting meer
vermelden, maar alleen informatie met een toegevoegde waarde.

De 6 w-vragen reduceren tot 3 w-vragen bij een doelstelling in het jaarverslag.

De jaarrekening en het jaarverslag samenvoegen tot 1 boekwerk.

7.

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

8.

Stukken ter kennisneming aan de commissie:
a. Memo Subsidie Free Wifi
b. Memo Jaaroverzicht ontwikkelingen (raads-)website 2018
c. Lijst van toezeggingen

9.

Rondvraag en sluiting*

*Aansluitend vindt een besloten vergadering plaats met vaststelling besluitenlijst besloten
vergadering 17-01-2019
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