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U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 8 november 2018.
* 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 8 oktober 2018

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:*
Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief van 2-10-2018, Gemeente Eindhoven Ingetrokken actuele motie AcM2
Hou me vast inzake Q-koorts
b. Brief van 8-10-2018 Gemeente Enschede, Motie kinderpardon
c. Brief van 10-10-2018 Ombudsman, info mbt rapport valse start nav onderzoek
behoorlijke inburgering
d. Brief van 18-10-2018 VNG, Verlengen overgangsrecht beschermd wonen tot
01-01-2021
e. Brief van 26-10-2018 Stichting HOVS, reactie op afwijzen onderzoek door
Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd
f.
Brief van 1-11-2018 Berlimont CMC Consulting, verzoek nietigverklaring 3
WMO-overeenkomsten
In handen van B&W ter voorbereiding:
g. Brief van 1-10-2018 GR Peelgemeenten, 3e wijziging begroting 2018 en 1e
wijziging begroting 2019

4.

Toetsingsmatrix ten behoeve van locatiekeuze nieuw gemeenschapshuis
Asten (adviserend)
Door de projectleider zal tijdens de commissievergadering een toelichting worden
gegeven. Hij zal een toelichting geven op de toetsingsmatrix en de bijbehorende
wegingsfactoren, alsmede over het verloop van het proces.
In de afgelopen periode is de centrale vraag, die volgt uit de eerder door uw raad
vastgestelde bestuursopdracht realisatie nieuw gemeenschapshuis Asten, verder
verdiept en is de informatie uit het verleden geactualiseerd.
De centrale vraag in de bestuursopdracht is hoe realiseren we één centraal gelegen
gemeenschapshuis in de kern Asten?
Hoe realiseren we, onder regie van de gemeente en in samenwerking met de stichtingsbesturen,
verenigingen en andere belanghebbenden, een nieuw/vernieuwd centraal gelegen gemeenschapshuis
in de kern Asten, dat voldoende draagvlak onder de beoogde gebruikers kent, betaalbaar is (een
beheersbare begroting heeft zowel bij realisatie, als bij toekomstig beheer en exploitatie) en waarbij
sprake is van huurprijzen die in de lijn liggen met de prijzen bij gemeenschapshuizen Heusden en
Ommel.

Nr.
Hiertoe zijn een viertal werkbijeenkomsten voorbereid en doorlopen. De informatie
die tijdens deze bijeenkomsten is opgehaald is verwerkt tot een toetsingsmatrix en
met de aanwezigen/deelnemers vertaald naar wegingsfactoren. Voorgesteld wordt
om de voorliggende toetsingsmatrix en wegingsfactoren vast te stellen.
Daarnaast is het noodzakelijk om bij de verdere uitwerking van de scenario’s een
aantal randvoorwaarden te hanteren, teneinde te voorkomen dat niet haalbare
verwachtingen worden gewekt. Deze randvoorwaarden zijn geformuleerd in
onderdeel B van dit voorstel.
Tenslotte is het noodzakelijk dat er een (nieuwe) intentie overeenkomst wordt
gesloten tussen de gemeente en de Stichting Gemeenschapshuis Asten. Deze wordt
in onderdeel C van het voorstel nader toegelicht.
Wij verzoeken wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de
randvoorwaarden en de intentieovereenkomst.
5.

Verordening Jeugdhulp Asten 2019 (adviserend)
De huidige verordening Jeugdhulp dateert van het najaar 2014 (datum
inwerkingtreding 1 januari 2015). De verordening is destijds gebaseerd op de
modelverordening VNG van toen. Inmiddels zijn we ruim 3 ½ jaar verder en
hebben thema’s zich doorontwikkeld, zowel landelijk (jurisprudentie) als regionaal /
lokaal (doorontwikkeling beleid). Het is van belang om de verordening te updaten:
zorgen dat we een verordening hebben die een goede basis vormt voor de
ontwikkelingen waar we voor staan. Daarom ligt er nu een nieuwe verordening
voor ter vaststelling.

6.

Derde Wijziging op de begroting 2018 GR Peelgemeenten en Eerste
Wijziging op de begroting 2019 GR Peelgemeenten (adviserend)
De Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten biedt de Raad, ter zienswijze, de
derde begrotingswijziging 2018 en eerste begrotingswijziging 2019 van GR
Peelgemeenten aan.
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor een zienswijze in te dienen.

7.

Vaststellen notitie 'Gebundelde Uitkering 2018' Senzer (adviserend)
De gemeente ontvangt jaarlijks een budget van het Rijk om uitkeringen en
loonkostensubsidies te betalen op grond van de Participatiewet. Wordt dit budget
met meer dan 5% overschreden, dan kan de gemeente een vangnetuitkering bij
het Rijk aanvragen. Voorwaarde is dat het college een plan met een analyse en
maatregelen gericht op tekortreductie vaststelt en ter informatie voorlegt aan de
gemeenteraad.

8.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen
en projecten, o.a. verbonden partijen (GGD, Peelgemeenten, Senzer):
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9.

Stukken ter kennisneming aan de commissie:
a. Memo Schoonmaak kunstwerk Campanula (ph. J.P. Spoor, Team Sociaal Domein;
toezegging 10-10-‘16)

b. Memo Monitoring financiële situatie geprivatiseerde verenigingen (ph. J.P. Spoor,
Team Ruimte; toezegging 27-11-‘17)

c. Memo Stand van zaken locatie Unitas mogelijkheden zorgwoningen (ph. J.P.
Spoor, Team Ruimte; Toezegging 11-01-‘16)

d. Memo Uitspraak Hoger Beroep mbt Huishoudelijke Ondersteuning (ph. J.P. Spoor,
Team Sociaal Domein)

e. Privatiseringsafspraken Scouting Asten (ph. J.P. Spoor, Team Sociaal Domein; Toezegging
AZ&C 23-02-’17)

f.
10.

Lijst van toezeggingen

Rondvraag en sluiting
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