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12 december 2017
20.00 uur
Raadzaal

Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van bovengenoemde openbare vergadering van de
raad van de gemeente Asten.
U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 30 november 2017.

PUBLIEKSAGENDA
Nr.
17.12.00

Opening en trekken van het lot

17.12.01

Vaststellen agenda

17.12.02

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7
november 2017

17.12.03

Ingekomen stukken en mededelingen

17.12.04

B

Toelating nieuwe burgercommissieleden
De fractie D66-Hart voor Asten draagt voor:

de heer De Jong als toegevoegd lid van de raadscommissie
Algemene Zaken & Control van de gemeente Asten, met gelijktijdig
terugtreden uit deze commissie van mevrouw Koomen-Driessen;

de heer Van der Heijden als toegevoegd lid van de raadscommissie
Burgers van de gemeente Asten, met gelijktijdig terugtreden uit
deze commissie van de heer Wever.
Aan de raad wordt verzocht om de geloofsbrieven te onderzoeken en
een besluit te nemen over de toelating als burgercommissielid.

17.12.05

B

Nieuw gemeenschapshuis Asten: go/no go besluit intentiefase
De raad is bevoegd gezag om te beslissen over het initiatief voor een
nieuw gemeenschapshuis Asten. Om tot een goed besluit te komen
wordt een processchema gevolgd. Inmiddels is het gevraagde
onderzoek t.b.v. de intentiefase afgerond, is de raad over de
onderzoeksresultaten geïnformeerd en is de commissie Burgers in de
gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen op de stukken te uiten in
haar vergadering van 20 november 2017. De commissie Burgers heeft
aangegeven dat met deze informatie de volgende processtap
(behandeling go/no go besluit in de vergadering van
12 december 2017) gezet kan worden.

17.12.06

B

Beschikbaar stellen subsidie voor renovatie bestaand en aanleg
nieuw kunstgras voetbalveld NWC
Het aantal leden en teams van voetbalvereniging NWC is de laatste
jaren fors toegenomen. Als gevolg daarvan beschikt NWC over
onvoldoende veldcapaciteit. Omdat een verdere uitbreiding van het
aantal velden op sportpark ’t Root niet mogelijk is, is de ombouw
van een natuurgrasveld naar kunstgras de enige optie om de
noodzakelijke capaciteit te realiseren.

In de afgelopen jaren is intensief overleg gevoerd met NWC over de
wijze waarop het capaciteitsprobleem zou kunnen worden opgelost
en welke inzet van partijen daarvoor nodig is. Daarbij is met name
onderzoek gedaan naar de juridische en financiële aspecten waarbij
uiteindelijk de volgende conclusies zijn getrokken:
1. Het bestaande kunstgrasveld en het nieuw aan te leggen
kunstgrasveld worden geprivatiseerd naar analogie van de
geprivatiseerde kunstgrasvelden van Olympia Boys en ONDO;
2. Stichting Beheer ’t Root zorgt voor de renovatie van het
bestaande en het nieuw aan te leggen kunstgrasveld;
3. De gemeente Asten verstrekt aan NWC een bijdrage in de
kosten van in totaal € 527.000,=.
17.12.07

B

Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Asten 2018, intrekken Verordening maatschappelijke
ondersteuning Peelgemeente Asten 2015
De huidige Wmo-verordening dateert van najaar 2014 (datum
inwerkingtreding 1 januari 2015). De verordening hebben we destijds
gebaseerd op de modelverordening VNG alsook de lokale verordeningen
zoals die er lagen.
Inmiddels zijn we 3 jaar verder en hebben thema’s zich doorontwikkeld,
zowel landelijk (wetgeving / jurisprudentie) als regionaal / lokaal
(doorontwikkeling beleid). Het is van belang om de verordening te
updaten: zorgen dat de inhoud de lading dekt en in de haak is. Daarom
ligt thans een nieuwe verordening voor ter vaststelling.

17.12.08

A

Opheffen van de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1. en het
ontbinden van het gelijknamige openbaar lichaam per 1 februari
2018
In het kader van eerdere besluitvorming door de raad over het anders
voortzetten van de samenwerking op het gebied van zorg, wordt als
formeel sluitstuk van die besluitvorming gevraagd het college
toestemming te verlenen de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1. op
te heffen en het ingestelde openbaar lichaam te ontbinden.

17.12.09

B

Notitie 'Gebundelde Uitkering 2017' Senzer
De gemeente ontvangt jaarlijks een budget van het Rijk om uitkeringen
en loonkostensubsidies te betalen op grond van de Participatiewet. De
verwachting is dat de gemeente Asten dit BUIG-budget (Bundeling
Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) in 2017 overschrijdt. Om
een vangnetuitkering bij het Rijk aan te kunnen vragen moet het college
een plan met een analyse en maatregelen gericht op tekortreductie
voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad moet vervolgens
een mening geven over de analyse en maatregelen.

17.12.10

B

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) gemeente Asten 2018-2020
Binnen de samenwerking “doelmatig waterbeheer Brabantse Peel”
wordt het project “water in de omgevingswet” uitgevoerd. Hierbij
ontwikkelen wij gezamenlijk een visie, met keuzemogelijkheden,
voor de invulling van de gemeentelijke watertaken in de brede zin
van het woord. Volgens planning wordt deze visie in 2018 afgerond.
Binnen de samenwerking is afgesproken om daar waar nodig de
geldigheid van de huidige GRP’s te verlengen. Vandaar dat wij het
GRP 2013-2017 willen verlengen maar met actualisatie van het
hemelwaterbeleid en het kostendekkingsplan.

Middels de actualisatie van het hemelwaterbeleid willen wij
duidelijkheid geven aan initiatiefnemers betreffende het
gemeentelijk hemelwaterbeleid. De Brabant brede Keur van 2015
laat met name in de regels rond “toename verhard oppervlak” te
veel kansen liggen om het watersysteem en de riolering
klimaatbestendig te maken. De gemeente Asten wil met de
actualisatie van het hemelwaterbeleid wel deze kansen aangrijpen
via het bestemmingsplan.
Ook is het kostendekkingsplan geactualiseerd. Hierin zijn 4
varianten uitgewerkt. De basisvariant is volgens het huidige GRP en
heeft verkorte afschrijvingstermijnen van 20 jaar. Dit is echter niet
meer in overeenstemming met de BBV eisen. Er dient gekozen te
worden tussen activeren met afschrijvingstermijnen gelijk aan de
gebruiksduur of sparen. Bij activeren is het niet reëel om geen
rentelasten (variant 1) in de toekomst toe te rekenen, aangezien de
boekwaarde ruim 30 miljoen euro wordt. Met het toerekenen van
rente (variant 2) gaan de lasten voor de toekomstige generaties
nog verder stijgen. Door nu over te stappen van activeren naar
sparen (variant 3) blijven de lasten voor de toekomstige generaties
verantwoord.
17.12.11

B

Vaststelling bestemmingsplan Ommel Recreatiepark
Prinsenmeer 2017
Voor ligt het bestemmingsplan ‘Ommel Recreatiepark Prinsenmeer
2017’. Dit bestemmingsplan voorziet in de behoefte van de Oostappen
Groep om een kwaliteitsslag te kunnen maken op Prinsenmeer. Op
6 juni 2017 werd het ontwerpbestemmingsplan behandeld in de
commissie Ruimte. Hierna is het bestemmingsplan nog op verschillende
punten aangepast. De raad wordt geadviseerd het bestemmingsplan
gewijzigd vast te stellen.

17.12.12

A

Belastingverordeningen gemeente Asten 2018
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. Aangezien per 1 januari 2018
belastingtaken overgaan naar de Belastingsamenwerking OostBrabant (BSOB), zijn de betreffende verordeningen hierop
aangepast en wordt in dit voorstel nader ingezoomd op het te
harmoniseren beleid.
De tarieven zijn conform de uitgangspunten in de begroting
verhoogd, uitgezonderd de onroerende zaakbelastingen; deze
tarieven zijn nu hoog bepaald. Na afronding van de herwaardering
kunnen de definitieve tarieven in de raadsvergadering van januari
2018 worden vastgesteld.

17.12.13

Sluiting

