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Opening

1.

Vaststellen agenda

2.

Besluitenlijst van de vergadering van 8 oktober 2019

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

4.

Verkeersluwe Markt (Adviserend)
Om de Markt in Asten autoluwer te maken en daarbij de bereikbaarheid van
centrumondernemers te waarborgen, wordt voorgesteld om het maatregelenpakket
‘Verkeersluwe Markt’ uit te voeren. Het maatregelenpakket is het resultaat van een
interactief proces waarbij diverse belanghebbenden, omwonenden, ondernemers en
adviescommissies input hebben geleverd. Er is gezocht naar een goede balans
tussen de verschillende belangen van enerzijds de ondernemers en
anderzijds de gebruikers van de Markt.

5.

Voorontwerp bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2020-1' (Opiniërend)
In oktober van dit jaar zijn we weer gestart met een nieuwe ronde van het
verzamelbestemmingsplan. Aanvragers hebben hiervoor een aanvraag en een
ruimtelijke onderbouwing kunnen indienen. Er zijn 3 aanvragen ingediend en deze
zijn opgenomen in voorliggend voorontwerpbestemmingsplan ‘Asten Verzamelplan
2020-1’.

6.

Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2020-2025 (Adviserend)
Het huidige beleidsplan openbare verlichting loopt in 2020 af. Reeds eerder hebben
wij de raad aangegeven dat we het plan gaan vernieuwen. Doel van het beleidsplan
is om met de huidige maatschappelijke inzichten en met de huidige technieken het
openbaar gebied zodanig te verlichten dat we voldoen aan het landelijk
energieakkoord en er geen afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit van de openbare
buitenruimte. Bij nieuwe projecten wordt bewust gekeken of er alternatieven zijn
voor verlichting. Mocht er verlichting komen te staan dan zal deze energiezuinig en
dimbaar zijn. In bepaalde situaties wordt dynamische verlichting toegepast. Er
worden op voorhand geen lichtmasten en armaturen vervangen of verwijderd. Op
het moment dat de mast aan vervanging toe is, wordt het nieuwe beleid toegepast.
Voorgesteld wordt om vooralsnog de huidige budgetten te handhaven. Omdat er
een achterstand is in het renoveren van de verlichting is het risico op schade of
uitval groter en zullen de normale onderhoudskosten naar verwachting toenemen.

7.

Stimuleringsregelingen afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken
(Adviserend)
Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met wateroverlast,
droogte en hitte. Als gemeente hebben we een heel belangrijke rol om onze
gemeente klimaatbestendig te maken. We kunnen dit niet alleen, want zo’n 50 tot
70% van het oppervlak in stedelijk gebied is namelijk privaat terrein.
Om ervoor te zorgen dat ook particulieren steeds meer hemelwater gaan
vasthouden, wil het college van B&W nadere regels opstellen op basis van de
“Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017” door het instellen van twee
stimuleringsregelingen. Dit betreffen de volgende nadere regels:
• Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater
• Stimuleringsregeling aanleg groene daken
Voorgesteld wordt dat de gemeenteraad hiervoor middelen beschikbaar stelt door
het vaststellen van de volgende subsidieplafonds, die worden opgenomen in de
begroting en de meerjarenbegroting, zodat de gemeenteraad dit jaarlijks kan
bijsturen:
• Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater € 25.000,- (per jaar)
• Stimuleringsregeling aanleg groene daken
€ 25.000,- (per jaar)

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: (Blink, ODZOB)

10.

Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie
a. Memo Beantwoording openstaande vragen evaluatie Verzamelplannen
b. Memo Nota bomenbeleid Module kwaliteitshandboek bomen en bomen en bouw
c. Memo Woningbouw Ommel
d. Lijst van toezeggingen

11.

Rondvraag en sluiting
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