CONCEPT

COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL
VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie ALGEMENE ZAKEN en CONTROL, gehouden op 12 maart 2015 in de raadzaal van het gemeentehuis.
-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De genodigden
De griffier
De notulist

J.P.E. Bankers
H.A.M. van Moorsel, P.W.J.M. van de Ven–Schriks,
J.H.G. de Groot, M.J.H. Vankan, N. Hagelaar-Koppens,
A.J. Koopman, F.M.G. Janssen, M. van Asten
burgemeester H.G. Vos
M.B.W. van Erp-Sonnemans
E.J.M. van der Heijden
-----

Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 12 februari 2015
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Nota verbonden partijen gemeente Asten 2015
5.
Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten, o.a. verbonden partijen (MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio)
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 Algemeen Belang.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 12 februari 2015

Het verslag wordt met een kleine tekstuele wijziging (pijl > peil, Agendapunt 5, opmerking fractie CDA) vastgesteld.

Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d.121214, Raad voor het openbaar bestuur te Den Haag: Advies Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid;
b. Brief d.d.150115, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost te Eindhoven: 2e wijziging
begroting 2014 VRBZO;
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Brief d.d.190115, Raad voor het openbaar bestuur te Den Haag: Democratische
legitimiteit van samenwerkingsverbanden;
Brief d.d. 270115, Dagelijks Bestuur Peel 6.1 te Helmond: Verslagen DB Peel 6.1
Brief d.d. 130215, SRE te Eindhoven: Zienswijzen Regionale Agenda 2015-2018;
Brief d.d. 130215, SRE te Eindhoven: Reacties Gemeenschappelijke Regeling,
Statuut Overlegorganen en voornemen instelling Bestuurscommissie Regionaal
Historisch Centrum Eindhoven;
Brief d.d. 180215, Stichting Circus Renaissance: aandacht kosten rondreizend
circus.

Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van dit agendapunt.
Agendanummer 4

Nota verbonden partijen gemeente Asten 2015

De fractie Algemeen Belang gaat akkoord met het stuk.
De fractie CDA gaat akkoord en vraagt of de mogelijkheid bestaat om het onderzoek
efficiënter op te pakken door te focussen op hoofdlijnen.
De fractie D66/HvA gaat akkoord met het stuk.
De fractie Leefbaar Asten gaat akkoord met de nota maar vraagt zich af wie de
bewaking voor zijn rekening neemt.
De fractie PGA/PvdA gaat akkoord maar merkt op dat de indruk wordt gewekt dat
gemeenten geen keuze hebben of ze willen deelnemen. Kan dat ook anders?
De fractie VVD stemt in met het voorstel om de nota vast te stellen.
De burgemeester vindt het prettig dat de hele commissie akkoord gaat met vaststellen van de nota. De suggestie om vooral op hoofdlijnen te onderzoeken vindt hij
prima. Over de opmerking van PGA/PvdA geeft hij aan dat er inderdaad regelingen
zijn waaraan we moeten deelnemen omdat wetgeving dit oplegt. Dit geldt dus niet
voor alle regelingen.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt
met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 5

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen
(MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio)

De burgemeester deelt mede dat de invoering van de nationale politie aanleiding
was om ook een strategisch huisvestingsplan te maken. Dit mede als doel om gelijktijdig een bezuiniging te realisering van 76,5 miljoen euro op huisvesting.
In Oost-Brabant is de volgende verdeling gemaakt: De politiebureaus in Eindhoven,
Vught en Den Bosch worden aangemerkt als hoofdlocatie. Daarnaast zijn er 9 basisteamlocaties honken en hubsteunpunten. Een honk is een groot steunpunt met 10
werkplekken dat ook kan gelden als opkomstlocatie. Het Astense politiebureau behoud deze status van honk, evenals Gemert.
Andere gemeenten als Someren en Deurne hebben de status ‘hub’; hier volstaat bijvoorbeeld een ingericht steunpunt in het gemeentehuis.
De fractie Leefbaar Asten is blij met de status Honk. Maar vraagt zich af waarom er
in Deurne en Someren ‘extra’ iets wordt ingericht. Dit was voorheen niet zo. Deurneen Somerenaren waren aangewezen op Asten.
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De burgemeester geeft aan dat het bureau in Asten zowel een opkomst- als bezoeklocatie is. Omdat wordt gevonden dat dit voor bewoners van Asten en Someren
te ver is wordt voor deze oplossing gekozen.

Agendanummer 6
a.

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender

Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van dit agendapunt.

Agendanummer 7

Rondvraag

De fractie Algemeen Belang is benaderd door de stichting SAS met de vraag waarom er zoveel posters hangen in het buitengebied. Kunnen we aan deze vervuiling
iets doen? Of zijn hier afspraken over te maken om kaders op te nemen over dit
soort zaken.
De fractie CDA spreekt haar zorg uit over het risico op schade door wensballonnen,
met name tijdens oud op nieuw. Kunnen we hier iets aan doen?
Daarnaast valt het hen op dat er veel reclameborden in Asten verschijnen van evenementen die niet binnen de gemeente Asten plaatsvinden. Is het een idee om de
richtlijnen hiervoor te publiceren in bijvoorbeeld het Peelbelang?
De fractie D66-HvA merkt op dat het nieuwe Griekse restaurant aan de Logtenstraat, twee grote borden naast zijn pand heeft staan. Dit belemmert het zicht op de
kruising. Is de ondernemer op de hoogte van het beleid en/of welke mogelijkheden
zijn er?
De fractie Leefbaar Asten is blij dat iedereen zich ‘druk maakt’ om reclame. Het is
hen een doorn in het oog.
De fractie VVD doet het verzoek de commissie persoonlijk toe te spreken na afloop
van de vergadering.
De burgemeester geeft aan dat hij niet degene is die gaat over het reclamebeleid
maar wel over de eventuele handhaving hiervan. Als burgers zich hier ook aan storen
dan moeten we deze suggestie oppakken en kijken wat we ermee kunnen doen. Hij
wijst wel op de prioritering in het recent vastgestelde handhavingsbeleid.
Over wensballonnen zegt hij dit onderwerp in de lokale driehoek aan de kaak te stellen om te kijken wat we hiermee kunnen doen.
Met betrekking tot de aankondigingsborden geeft hij aan dat hiervoor beleid is, hij
legt dit terug bij het betreffende team.
De borden bij het Griekse restaurant laat hij bekijken door team handhaving.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Voor verslag,
griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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typ : 03
coll:

