BESLUITENLIJST
COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL
van de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken en Control, gehouden op 9
april 2015 in de raadzaal van het gemeentehuis.
----Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden (per fractie)
Algemeen Belang
CDA
Leefbaar Asten
PGA/PvdA
D66-HvA
VVD
De genodigden
De griffier
De notulist

J.P.E. Bankers
H.A.M. van Moorsel, P.W.J.M. van de Ven–Schriks
D.R. van Schijndel, J.G. Leenders,
M.J.H. Vankan
A.H.H. Beniers
R. Wever, A.J. Koopman
M. van Asten
burgemeester H.G. Vos, wethouder J.H.J. van Bussel
M.B.W. van Erp-Sonnemans
E.J.M. van der Heijden
-----

nr.

Onderwerp
Spreekrecht

Besluit
Hiervan is geen gebruik gemaakt.

1

Vaststellen agenda.

Vastgesteld cf. voorstel
De omvraag begint bij de fractie CDA.

2

Verslag van de openbare vergadering
12 maart 2015

Cf. wijzigingsvoorstel fractie PGA/PvdA
vastgesteld

3

Ingekomen stukken gericht aan de raad
a. Brief d.d. 050315,
Omgevingsdienst ZuidoostBrabant te Eindhoven:
Ontwerpbegroting 2016
b. Brief d.d. 130315, Ministerie
Binnenlandse Zaken: agenda
Lokale Democratie;

In handen gesteld van B&W ter voorbereiding
a t/m b.

3

4

c. Brief d.d. 110315, Metropoolregio In handen gesteld van B&W ter afdoening
Eindhoven te Eindhoven: Leden
c.
bestuurscommissie
Oprichting van en deelname in Stichting
Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis
Brabant Zuidoost (adviserend).
(Portefeuillehouder Burgemeester, info:
a.verberkt@asten.nl)

5

Initiatiefvoorstel Jeugdlintje (voorstel
fractie CDA).

De commissie:
a. adviseert unaniem positief
b. stemt in met doorgeleiding als A-stuk
naar de raad
De fractie CDA neemt kennis van wensen en
bedenkingen van de commissie en het
college; de commissie wenst in meerderheid
nadere uitwerking alvorens een voorstel via
de commissie door te geleiden naar de raad.

-2-

Besluitenlijst comm. AZ/C
d.d. 9 april 2015

nr.
6

Onderwerp
Besluit
Informatief overleg met de bestuurder
Aan de orde is gesteld:
over lopende belangrijke processen en
- bestuurlijke afstemming voortgang
projecten, o.a. verbonden partijen (MRE,
businesscases cf. startnotitie Peel 6.1
Peel 6.1, Veiligheidsregio).
- cie stemt in met verzoek burgemeester
om overleg in besloten deel

7

Stukken ter kennisneming aan de
commissie:
a. Memo Businessplan SIRIS;
(Portefeuillehouder Burgemeester, info:
p.greijn@asten.nl)

b. Lijst van toezeggingen.
8

Rondvraag

Voor kennisgeving aangenomen:
a.*
b.*
Hiervan is geen gebruik gemaakt

Einde vergadering: 21:00 uur
Aansluitend besloten deel

*7a
*7b

Toezegging
Vragen PGA/PvdA worden schriftelijk
beantwoord
Handhavingsaanpak reclame wordt als
toezegging in lijst opgenomen

griffier
mr. M.B.W. van Erp

PH
HV

Afd
MO

Afdoening
Nog in te plannen

HV

RO

Direct afgedaan

