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Agendanummer 0

Opening

De voorzitter opent de vergadering deelt mee dat geen spreekrecht is aangevraagd. De
omvraag begint bij de fractie VVD.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 15 oktober 2015

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Agendanummer 3

Algemene Zaken en Control
d.d. 19 november 2015

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief van 1-10-2015, VNG: Asbestverbranding en kostenverhaal;
b. Brief van 9-10-2015, Provincie Noord-Brabant: Rapport Inventarisatie vormen van
intergemeentelijke Samenwerking.
Punt a.
De fractie D66-HvA geeft aan dat er in het buitengebied van Asten veel oude stallen staan
met asbest. Is hiervan een risicoanalyse gedaan of hebben we dit op een andere wijze in
beeld?
De burgemeester bevestigt dat er veel gebouwen in het buitengebied staan met
asbestdaken. In principe is dit geen gevaar, tenzij er brand uitbreekt. De regio heeft een
protocol hoe hierin te handelen. Voor Asten specifiek is daar geen protocol voor.

Punt b.
De fractie D66-HvA vraagt hoe het college staat tegenover deze eerste rapportage?
De burgemeester geeft aan dit nauw te volgen. Hij constateert dat dit een mooie
inventarisatie is die aansluit op onze visie: Asten koerst op eigen kracht in netwerken.
Onlangs is dit rapport ook besproken met secretaris en griffier, en het is aan de orde in het
college. We wachten de ontwikkelingen verder af.
Agendanummer 4

Evaluatie invoering reclamebelasting

De fractie VVD vindt de evaluatie er goed uitzien, zij is er blij mee. Zij verbaast zich wel over
de indexering.
De fractie Algemeen Belang is blij dat de ondernemers tevreden zijn, zij is tevreden dat het
Centrum Management Asten (CMA) veel activiteiten ontwikkelt en initiatief neemt.
De fractie CDA vindt het een mooie vorm van ondernemersparticipatie en kan zich vinden in
de getrokken conclusie.
De fractie D66-HvA is blij met de evaluatie en de initiatieven. Zij heeft begrip voor het
verzoek van tijdelijke winkels en onderschrijft het voornemen van het college ter zake. Zij
informeert of het centrummanagement hiervoor zelf een oplossing ziet.
De fractie Leefbaar Asten is blij met de positieve evaluatie, het toenemende draagvlak en
de activiteiten van het centrummanagement. Daarnaast is ze blij dat wordt ingezet op
braakliggende terreinen. Het is schandalig hoe sommige plekken erbij liggen. Hieraan moet
echt wat gebeuren.
De fractie PGA/PvdA heeft kennisgenomen van de evaluatie.
Wethouder Van Bussel geeft aan het CMA te laten kijken naar tijdelijke winkels. Eerdere
geluiden gaven echter aan dat hier niet echt een oplossing voor te vinden is. Over de lege
panden/ braakliggende terreinen, geeft hij aan dat we hierin helaas niks kunnen afdwingen.
De voorzitter concludeert dat de commissie heeft kennisgenomen van de evaluatie.

Agendanummer 5

Belastingverordeningen 2016
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Algemene Zaken en Control
d.d. 19 november 2015

Wethouder Van Bussel geeft een toelichting op een eerder verspreid aanvullend memo
inzake de tarieven OZB. Er moeten nog waardevaststellingen plaatsvinden. De tarieven die
we dachten te kunnen hanteren zijn mogelijk niet toereikend, daarom worden nu hogere
tarieven voorgesteld. Na de definitieve vaststelling is het enkel mogelijk om de tarieven
eventueel nog naar beneden vast te stellen, niet naar boven.
De fractie VVD gaat akkoord met de belastingverordeningen 2016.
De fractie Algemeen Belang geeft aan dat de verklaring van de wethouder duidelijk is, zij
ziet geen belemmeringen en gaat akkoord met de verordeningen.
De fractie CDA kan zich vinden in het voorstel van de wethouder en gaat akkoord met de
stukken.
Ook de fracties D66-HvA, Leefbaar Asten en PGA/PvdA stemmen in met de stukken.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt met
doorgeleiding van het stuk, inclusief de aanpassingen conform memo, naar de raad.

Agendanummer 6

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

a. Stand van zaken horeca
Burgemeester Vos geeft een toelichting op de wijze van handhaving van de leeftijdsgrens
voor alcohol. In het handhavingsbeleid is dit opgenomen, namelijk optreden op basis van het
‘piepsysteem’ en daarnaast door het inplannen van 3 controles.
De klachten vielen in 2014 erg mee, er zijn toen geen reguliere controles uitgevoerd.
2015 gaf hierover een ander beeld. Naar aanleiding van een klacht van een ouder heeft hij de
handhavingsaanpak toegelicht en tegelijk aandacht gevraagd voor de eigen
verantwoordelijkheid van ouders.
Medio dit jaar heeft hij hierover ook gesproken met burgemeester Veltman van Someren. Om
te weten wat er speelt, is er in augustus een controle in de horeca gedaan. Daarbij is
geconstateerd dat er te weinig wordt gecontroleerd op leeftijd bij het verstrekken van
alcohol. De burgemeester wil hierover met de horeca in gesprek. Hij neemt afstand van zowel
het beeld in de pers, dat Someren controleert en Asten niks doet, als van de kop die boven
het artikel in het ED stond met de quote: ‘In Asten lusten ze ‘m wel’.
Vandaag heeft het horecaoverleg plaatsgevonden. Daar heeft hij de uitkomsten van de
controles gedeeld. Ook hebben zij een brief gekregen om het probleem te onderkennen. Het
bestuur heeft onderkend dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben in dit
probleem en afgesproken is hierin samen op te trekken.
Op 10 december 2016 vindt de ledenvergadering met de achterban van de horeca plaats. De
burgemeester is daar bij. Breed moet worden gedragen hoe we dit gaan invullen.
Het zal lastig zijn om het helemaal uit te bannen, dat is niet reëel. Het gaat er om te kijken
naar wat we wel kunnen doen.
Op de vraag ook te kijken in het buitengebied, geeft hij aan te reageren op klachten. We
moeten er eveneens alert op blijven dat ook verenigingen moeten meedoen. Er is nog geen
volgende controle gepland.
De fractie Algemeen Belang bedankt de burgemeester voor de heldere uiteenzetting en is
blij dat het wordt aangepakt. Het verbaast haar echter dat Someren naar Asten wijst in deze.
De fractie Leefbaar Asten heeft zich gestoord aan dat de gemeente Someren met de vinger
naar Asten wees. Zij vindt dat de gemeenten elkaar op een andere manier moeten vinden.
De burgemeester geeft aan dat hij niet de indruk heeft dat het beeld ontstaan is door
burgemeester Veltman.
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Algemene Zaken en Control
d.d. 19 november 2015

Over de Peelsamenwerking 6.1 zegt hij het volgende: De commissie is onlangs geïnformeerd
via een memo. De vergadering van het algemeen bestuur hoeft niet per se door te gaan,
maar het is van belang dat het economisch overleg en veiligheidsoverleg worden
aangescherpt. De secretarissen pakken dit op.
De wethouders uit het sociaal domein hebben zich gebogen over de zaken die daar spelen.
Daarnaast hebben de wethouders van Deurne, Gemert-Bakel en Helmond vragen
geformuleerd. Gekeken wordt hoe de structuur geborgd moet worden, welke prioriteiten er
zijn en hoe we elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Dit is uiterlijk januari 2016 in beeld. De
overleggen van portefeuillehouders lopen al, en dit loopt ook goed. Het bedrijfsvoeringstuk
behoeft nog wel wat verbetering.

Agendanummer 7

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Stukken ter kennisneming aan de commissie:
a. Intentieverklaring oprichting BV ten behoeve van het grondbedrijf;
b. Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.
Punt a.
De fractie VVD is positief over de intentieverklaring, vindt dit verstandig.
De fractie Algemeen belang is eveneens positief over de intentieverklaring.

Agendanummer 8

Rondvraag en 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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