CONCEPT

COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL
VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie ALGEMENE ZAKEN en CONTROL, gehouden op 9 februari 2012 in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De genodigden
De griffier
De notulist

J.G. Leenders
J.H.G. de Groot, H.A.M. van Moorsel, A.H.H. Beniers,
D. van de Wiel–Stevens, M.J.H. Vankan, J.P.M. Knapen,
L.H. van der Aa, R. Wever, A.W. van Egmond
burgemeester S.P. Grem, wethouder J.H.J. van Bussel
M.B.W. van Erp
E.J.M. van der Heijden

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 12 januari 2012
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Krediet beschikbaar stellen herstructurering bedrijventerreinen Molenakkers en
’t Hoogvelt
5.
Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten
6.
Stukken ter kennisneming aan de commissie
7.
Rondvraag
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat geen spreekrecht is aangevraagd en dat de omvraag begint bij de fractie D66-Hart v. Asten.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 12 januari 2012

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 30 november 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: Bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

In
i.
In
j.

verg. comm. AZ/C
d.d. 09-02-2012

(onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden;
Brief d.d. 14 december 2011, Provincie Noord Brabant te Den Bosch: informatie
voortgang project “Krachtig bestuur in Brabant”;
Brief d.d. 15 december 2011, Gemeente Boekel, St. Agathaplein 2 te Boekel:
Krachtig bestuur in Brabant;
Brief d.d. 16 december 2011, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2012;
Brief d.d. 19 december 2011, Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen
te Vleuten: Fractieondersteuning ex artikel 33 Gemeentewet;
Brief d.d. 9 januari 2012, Griffie van de gemeente Urk: Motie inzake weigerambtenaren;
Brief d.d. 12 januari 2012, SRE te Eindhoven: uitnodiging Regioraad 16 februari
2012;
Brief d.d. 19 november 2012, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag:Wijzigingen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 2011;
handen van B&W ter voorbereiding:
Brief d.d. 7 december 2011, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: Decembercirculaire gemeentefonds 2011;
handen van B&W ter afdoening:
Brief d.d. 6 januari 2012, inzake trouwen op locatie in de gemeente Asten.

De commissie neemt de stukken a. t/m h. voor kennisgeving aan, stelt i. in handen
van B&W ter voorbereiding en j. in handen van B&W ter afdoening.

Agendanummer 4

Krediet beschikbaar stellen herstructurering bedrijventerreinen Molenakkers en ’t Hoogvelt

De fractie D66-HvA vraagt zich af wat de begrotingswijziging inhoudt.
De fractie Leefbaar Asten wil weten of er mogelijk vertraging optreedt.
De fractie CDA vraagt zich af of deze procedure voor dit voorstel noodzakelijk is.
De fractie Algemeen Belang vraagt aandacht voor de doorlooptijd van de uitvoering. Deze moet zo kort mogelijk zijn om de bedrijvigheid op de bedrijventerreinen
zo min mogelijk te belemmeren. Daarnaast ziet zij graag dat plaatselijke bedrijven voor zover dit mogelijk is- kunnen participeren in het uitvoeringsproces.
De fractie VVD geeft aan blij te zijn met de herstructurering en vraagt wat het te
wijzigen bedrag is.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat er geen sprake is van een wijziging in het bedrag. Wel blijft het een punt van aandacht of dit op een andere manier vastgesteld
had kunnen worden. Verder geeft hij aan dat alles volgens schema verloopt. Dinsdag
14 februari a.s. is er een bijeenkomst waarna de nadere uitwerking en aanbesteding
volgt, het programma van eisen is klaar en ook volgt op korte termijn de onthulling
van het bouwbord.
Hij onderschrijft dat er goed gekeken moet worden naar de doorlooptijden in verband met eventuele belemmeringen voor bedrijven. Daarnaast ziet de wethouder,
zover dat kan, graag dat Astense bedrijven hierin een aandeel hebben.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt
met doorgeleiding van het stuk naar de raad.
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Agendanummer 5

a.
b.

verg. comm. AZ/C
d.d. 09-02-2012

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

Samenwerking Asten-Someren;
SRE- aangelegenheden

Punt a.
De burgemeester geeft aan dat er onlangs een gezamenlijk overleg heeft plaatsgevonden van de colleges van Asten en Someren. Op 8 en 9 februari jl. zaten de MT’s
bijeen en volgende week volgt er een nieuw overleg tussen de colleges. Het resultaat
van deze gesprekken is dat er zowel beleidsmatig als bedrijfsmatig stappen zijn gezet voor de verdere samenwerking. Afsluitend geeft hij aan dat het team P&O vanuit
Someren terug is verhuisd naar het gemeentehuis in Asten, de teams Financiën zijn
samengevoegd en hebben in Someren hun intrek genomen.
De fractie PGA/PvdA vraagt naar inzicht in de te realiseren bezuinigingen, zoals
eerder toegezegd.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat is toegezegd dat de betreffende projectplannen beschikbaar zijn om in te zien.
Punt b.
De burgemeester geeft aan dat de ontwikkelingen met betrekking tot de RUD samenhangen met de opvattingen over het functioneren van het SRE in de toekomst.
De burgemeesters zijn het eens over het uitgangspunt dat de samenwerkingsvorm
behouden blijft. Opvallend is dat de onderlinge verbanden tussen gemeenten steeds
groter worden.
Ten aanzien van de ontwikkelingen bij de politie gaat het proces van samenvoeging
van de politiekorpsen van zuid- en noordoost Brabant verder. Voor 1 juli wordt de
politiechef benoemd voor de afdeling Peelland (waaronder ook Helmond valt). Belangrijk is dat de korte lijnen met de politie kunnen worden behouden. Er is vastgelegd dat er per 5.000 inwoners een wijkagent komt. De burgemeester zegt dat de
politie de raad binnenkort van actuele informatie zal voorzien.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat het SRE het komend jaar beziet hoe een wijziging van inrichting van het RHC vorm kan krijgen; naar verwachting levert dit financieel een positief resultaat op.
Hij geeft aan dat er een rectificatie heeft plaatsgevonden op de onjuiste berichtgeving over de woonlasten in Asten in het Eindhovens Dagblad. Ook in het Peelang besteden we op korte termijn aandacht aan de juiste stand van zaken van de woonlasten in Asten.

Agendanummer 6
a.
b.
c.
d.

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Memo voortzetting project buurtbemiddeling;
Deelname Veiligheidshuis Brabant Zuid-Oost;
Verslag en Agenda Veiligheidsregio Brabant-Zuid oost;
Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.

Punt d.
Wethouder van Bussel geeft aan dat de analyse van het grondbedrijf iets langer op
zich zal laten wachten dan vooraf was voorzien omdat de accountant aangaf dat we
met een externe adviseur / taxateur aan de slag moeten. Reden hiervan is dat de
provincie de woningbouwgetallen heeft bijgesteld waardoor er een nieuwe berekening moet plaatsvinden.
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Agendanummer 7

verg. comm. AZ/C
d.d. 09-02-2012

Rondvraag

De fractie CDA wil weten of de reclamestellage van Dinertijd die tussen Ommel en
Asten in een weiland staat legaal is. Verder vraagt zij aandacht voor het pand van de
oude stomerij aan de Burg. Wijnenstraat. Dat staat leeg maar blijkbaar kunnen en
gáán er regelmatig mensen naar binnen. Ze zouden er zelfs overnachten.
Bij het speeltuintje van ‘t Hoekske ligt veel hondenpoep vult zij aan. Wellicht is het
een idee om de Gaps nog eens onder de aandacht brengen?
De burgemeester geeft aan te laten kijken naar de stellage van Dinertijd en de onveilige situatie van het pand aan de Burg. Wijnenstraat. Het idee om in de pers aandacht te besteden aan de Gaps vindt hij prima. Dit wordt opgepakt.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voor verslag,
de griffier
mr. M.B.W. van Erp

dict: EvdH
typ : 02
coll:

