COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL
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Raadzaal

U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 15 november 2019.
Nr.
0.

Opening

1.

Vaststellen agenda

2.

Besluitenlijst van de vergadering van 10 oktober 2019

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

4.

Presentatie Organisatieontwikkeling en Vitale Democratie

5.

Vaststellen belastingverordeningen 2020 (Adviserend)
Jaarlijks worden de belastingverordeningen voor het nieuwe jaar vastgesteld door
de gemeenteraad. Hierin worden de nieuwe tarieven opgenomen en wordt de tekst
van de verordeningen, indien nodig, geactualiseerd.

6.

Liquiditeitenplanning 2019-2023 (Informerend)
Conform artikel 4 van bijlage 3 (beheersdeel treasurystatuut) van het
Treasurystatuut 2014 vindt één keer per jaar een terugkoppeling van de
treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning plaats aan de commissie AZ/C.
Hierbij wordt de Raad de liquiditeitenplanning 2019-2023 aangeboden.

7.

Ontwerpbeleidsplan conform artikel 14 Wet Veiligheidsregio's
(Informerend)
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk
behoefte aan een bestuurlijk vastgestelde visie voor de komende jaren. Deze visie
laat zich vertalen naar verdere concretisering in een meerjarenbeleid en in
jaarplannen. Hierover zal met de gemeenteraad in 2020 overleg gevoerd worden.
Doelstelling van het overleg is de dialoog te voeren over de invulling van de
gemeentelijke opdracht en inbreng in het formuleren van een regionale visie.
Om voldoende zorgvuldigheid te betrachten bij het opstellen van een nieuw visiedocument voor de veiligheidsregio en vanwege een betere inpassing van deze visie
in P&C-cycli voor de komende jaren, heeft het Algemeen Bestuur besloten dat
vaststelling in 2020 is gepland. Consequentie daarvan is dat dan niet wordt
voldaan aan de wet om vanaf 1 januari 2020 een geldend beleidsplan te hebben. In
dit artikel is bepaald dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in
de vier jaar een beleidsplan vaststelt, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien
van de taken van de veiligheidsregio. Het huidige beleidsplan van VRBZO loopt tot
1 januari 2020.

8.

Concept werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven (Adviserend)
Het concept Werkprogramma 2020 van de Metropoolregio Eindhoven is aan de raad
aangeboden. De raad heeft formeel de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen
waarna het concept Werkprogramma wordt vastgesteld. Aan de raad wordt
voorgesteld om in te stemmen met het concept Werkprogramma 2020.
Het concept Werkprogramma is een uitwerking van het Samenwerkingsakkoord
2019-2022 waarin de gezamenlijke ambitie is verwoord. De inhoud van het concept
Werkprogramma is tot stand gekomen door input op te halen op de 4 verschillende
thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en Transitie landelijk gebied.

9.

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

10.

Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie:
a. Memo Evaluatie innovatiehuis De Peel (toezegging 11-12-’18)
b. Memo Tarief OZB o.a. voor sportverenigingen (toezegging 2-7-’19)
c. Lijst van toezeggingen

11.

Rondvraag en sluiting
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