PUBLIEKSAGENDA 15 mei 2012
1.

Vaststellen agenda

2.

Verslag van de openbare raadsvergadering van 3 april 2012

3.

Ingekomen stukken

4.

Beleidskader begeleiding in Wmo, “met beleid vernieuwen”
Eind december 2011 heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
een voorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar de
Tweede Kamer gestuurd. Daarmee worden de huidige AWBZ-functies extramurale
begeleiding en kortdurend verblijf, inclusief vervoer, overgebracht naar de Wmo.
Hierdoor worden gemeenten vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk voor personen die
dan voor het eerst – of opnieuw -, een beroep doen op begeleiding. Vanaf 2014 worden
gemeenten verantwoordelijk voor alle mensen die in aanmerking komen voor
begeleiding.
Het beleidskader zoals dat nu dat nu ter besluitvorming aan de raad voorligt is het
resultaat van regionale samenwerking op Peelniveau.

5.

Verordening Langdurigheidstoeslag Asten 2012
Op 1 januari 2012 is inwerking getreden de “Wet tot wijziging van de Wet werk en
bijstand (WWB) en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren (WIJ)
gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen
verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden” (kortweg: Wet Aanscherping WWB).
Uitgangspunten van deze wetswijziging zijn:
•
Grotere nadruk op eigen verantwoordelijkheid burger in de voorziening in het
bestaan;
•
Versterking van het activerende karakter van de Wet werk en bijstand;
•
Versterking van de vangnetfunctie van de Wet werk en bijstand.
Deze uitgangspunten leiden ertoe dat het wettelijk bijstandsregime substantieel van
inhoud verandert. Deze veranderingen werken door in de verordeningen die vastgesteld
moeten worden op grond van artikel 8, eerste lid, WWB, zo ook de verordening
Langdurigheidstoeslag.

6.

Verordeningen Wet Aanscherping WWB
Aangezien per 1 januari 2012 de Wet Aanscherping WWB in werking is getreden, dienden
een aantal verordeningen aangepast te worden. Het vaststellen van wijzigingen in deze
gemeentelijke verordeningen vergde tijd, waardoor de te aan te passen verordeningen
niet per 1 januari 2012 vastgesteld konden worden (de Wet Aanscherping WWB is
vastgesteld op 22 december 2011). Daarom is door de gemeenteraad op 31 januari 2012
vastgesteld een Verordening tijdelijke regels aanscherping WWB Asten 2012.
Inmiddels zijn alle verordeningen aangepast en kunnen de nieuwe verordeningen
vastgesteld worden en de tijdelijke verordening ingetrokken worden.
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7.

Actualiseren Verordening leerlingenvervoer
Voortvloeiend uit de kerntakendiscussie ligt er een bezuinigingsopdracht van € 45.000,=
voor het leerlingenvervoer in Asten. Tijdens de commissievergadering van 12 maart
2012 zijn er aan de commissie Burgers bezuinigingsopties voor het leerlingenvervoer
voorgelegd ter wensen en bedenkingen.
Bij de behandeling in de commissie Burgers leek draagvlak voor onderstaande
bezuinigingsopties:
1. De kilometergrens van 2 kilometer veranderen in 6 kilometer.
2. Afschaffen van het vervoer naar de Brede basisschool de Vuurvogel. Mits er een
andere voorziening in Asten is voor deze kinderen.
3. Afschaffen van de subsidie voor kleutervervoer Asten-Heusden.
Verordening
Vanwege de door te voeren bezuinigingsoptie wat betreft de kilometergrens van 2 km
naar 6 km is het nodig de verordening leerlingenvervoer gemeente Asten 2010 te
actualiseren.
De aanvragen kunnen dan met ingang van schooljaar 2012-2013 worden getoetst aan
deze geactualiseerde verordening.
Daarnaast is in de nieuwe verordening een technische wijziging opgenomen met
betrekking tot de omschrijving van de term 'gehandicapte leerling'.
Met de vaststelling van de nieuwe verordening komt de verordening van 2010 te
vervallen.

8.

Voortgang en herstructurering bedrijventerrein Molenakkers en ’t Hoogvelt
Het college werkt sinds medio 2011 aan de voorbereiding van de revitalisering van
bedrijventerreinen Molenakkers en ’t Hoogvelt. Voortschrijdend inzicht leidt tot
wijzigingen in de aanpak en (mogelijk) de projectopdracht. Via deze nota legt het college
een aantal voorstellen ter besluitvorming voor.

9.

Vaststelling bestemmingsplan Camping de Peel
Camping de Peel aan de Behelp 13 in Heusden wil uitbreiden. Het planvoorstel omvat een
camping met 60 kampeerplaatsen en een nieuw op te richten indoor speelboerderij.
Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling planologisch mogelijk
te maken. Hierbij wordt de geldende agrarische bestemming gewijzigd in de bestemming
recreatie.
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan Heusden Behelp 13 (Camping de Peel)
2011 ongewijzigd vast te stellen.

10.

Bestemmingsplan "Partiele herziening bestemmingsplannen Buitengebied
Asten 2008 en Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak, huisvesting
arbeidsmigranten"
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplannen
Buitengebied Asten 2008 en Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak, huisvesting
arbeidsmigranten ” gewijzigd vast te stellen. Hierin worden permanente -, semipermanente – en tijdelijke huisvestingsvoorzieningen in het buitengebied mogelijk
gemaakt.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 31 december 2009 gedurende 6 weken ter
inzage gelegen. Hierop zijn twee zienswijzen/reacties ontvangen. Het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
hebben hierover hun zienswijze kenbaar gemaakt. De provincie wil geen permanente
huisvesting in het buitengebied. Zij vindt dat permanente huisvesting niet moet worden
opgevangen op de agrarische locaties in het buitengebied, maar op locaties waar
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woonfuncties toelaatbaar zijn, zoals in het stedelijk gebied. In ambtelijke en bestuurlijke
overleggen is getracht dichter bij elkaar te komen. In de commissie Ruimte van 15 juni
2011 heeft u uw wensen en bedenkingen uitgebracht over hoe verder moet worden
gegaan met dit bestemmingsplan. Deze wensen en bedenkingen zijn verwerkt in het
gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan.
In de commissie Ruimte van 10 januari 2012 heeft u het voorstel aangehouden en om
aanpassingen verzocht. Deze aanpassingen zijn voor zover mogelijk opgenomen in het
gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan. Daarnaast is op drie punten een ambtshalve
wijziging/toevoeging opgenomen. Het voorstel om het bestemmingsplan gewijzigd vast
te stellen wordt thans opnieuw aan u voorgelegd.
In een bijgevoegd Schema uit de Beleidsnotitie huisvesting buitenlandse werknemers
Asten 2009 door Raad 2-6-2009 zijn in de laatste kolom de wijzigingen in dit
bestemmingsplan opgenomen.

11.

Wijziging Brandbeveiligingsverordening 2010
Op 1 april 2012 treedt het Bouwbesluit 2012 in werking. Per die datum komt het Besluit
brandveilig gebruik bouwwerken (het zogenaamde Gebruiksbesluit) te vervallen. Gevolg
is dat de Brandbeveiligingsverordening 2010 moet worden aangepast. Hierbij treft u een
voorstel tot wijziging van de Brandbeveiligingsverordening 2010 aan.

12.

Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
Conform de Gemeentewet, artikel 213a, verricht het college periodiek onderzoek naar de
doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. De raad stelt
bij verordening regels hierover en het college brengt schriftelijk verslag uit aan de raad
van de resultaten van de onderzoeken.
In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om een aanpassing door te voeren in de
frequentie waarin deze onderzoeken worden uitgevoerd die beter aansluit bij de huidige
praktijk en behoefte van het college.
De gemeentewet, artikel 213a, bepaalt enkel dat het college periodiek onderzoek
verricht. De raad bepaalt de frequentie hiervan bij verordening. In de modelverordening
van de VNG is een frequentie van jaarlijks opgenomen. In onze huidige verordening (d.d.
25-04-2006) is bepaald dat er jaarlijks minimaal één onderzoek wordt uitgevoerd.
Het voorstel is om de onderzoeksfrequentie te wijzigen in: periodiek, met de aanvulling
dat er minimaal 1 onderzoek per 3 jaar wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de
behoefte kunnen er dan toch altijd meer onderzoeken plaatsvinden, maar de verplichting
om jaarlijks een onderzoek te doen vervalt.
In de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarlijkse programmabegroting en het jaarlijkse
programmaverslag wordt gerapporteerd over de 213a onderzoeken (planning,
onderzoeksplan, voortgang, resultaten). Op die manier wordt geborgd dat er minimaal 1
onderzoek per 3 jaar wordt uitgevoerd en dat er indien van toepassing tijdig budget voor
wordt gevraagd.
Doordat de rapportage in de paragraaf bedrijfsvoering uitgebreider van opzet wordt,
wordt het onderzoeksplan niet meer apart aan de raad aangeboden.
Er wordt bewust afgeweken van de modelverordening.
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13.

Toelating mevrouw N. Hagelaar-Koppens tot lid van de raad van de gemeente
Asten
Ter voldoening aan artikel V4 van de Kieswet wordt tijdens de raadsvergadering van 15
mei 2012 voor onderzoek neergelegd de geloofsbrief van mevrouw N. Hagelaar-Koppens,
voor de toelating als lid van de raad van de gemeente Asten, noodzakelijk geworden
doordat mevrouw M.J.M. van de Ven-Meulendijks ontslag heeft genomen als lid van de
raad van de gemeente Asten.

14.

Wijziging samenstelling commissies
De fractie PGA/PVDA verzoekt de samenstelling van de commissies BURGERS en RUIMTE
voor wat betreft haar fractie als volgt te wijzigen:
Commissie BURGERS
De benoeming van mevrouw N. Hagelaar-Koppens als toegevoegd lid te wijzigen in
benoeming als lid.
Commissie RUIMTE
Te benoemen R. Beniers als toegevoegd lid.

