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U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 11 november 2016.
Nr.
0.

Opening

1.

Vaststellen agenda

2.

Besluitenlijst van de vergadering van 10 oktober 2016

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief van 5-10-2016, Inspectie van het Onderwijs: Landelijk Rapport toezicht en
handhaving kinderopvang 2015

4.

Inrichting, aansturing en operationalisering van het lokale gebiedsteam
(informerend, met presentatie)

5.

Privatisering verenigingsgebouw HCAS (adviserend)
In 2008 is een eerste begin gemaakt met de privatisering van gemeentelijke
gebouwen. In de afgelopen jaren zijn die privatiseringsoperaties met een aantal
buitensportverenigingen, enkele jeugdverenigingen en Kans Plus succesvol
afgerond. Alleen met Klimop en HCAS werd tot op heden geen overeenstemming
bereikt.
Met beide verenigingen is het overleg gaande en het overleg met Klimop wordt in
de komende maanden voortgezet. Met HCAS is de voorbije periode intensief
overleg gevoerd. Dat heeft geleid tot een principeakkoord. In dit voorstel wordt u
nader geïnformeerd over het proces van overleg, de inhoud van het
principeakkoord en de financiële gevolgen van dat akkoord.

6.

Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020
(adviserend)
Het ‘Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020’ geeft de
richting aan waarmee de gemeente in de periode 2018-2020 subsidie wil
verstrekken op het gebied van Welzijn en Participatie.
Het subsidiebeleid bestaat uit een beleidskader, de ‘Algemene subsidieverordening
gemeente Asten 2017’, de ‘Deelverordening subsidie Welzijn en Participatie
gemeente Asten 2017’ en een jaarlijks subsidieprogramma.
Het vaststellen van het subsidiebeleid en de algemene subsidieverordening is een
bevoegdheid van de gemeenteraad. De uitwerking van de algemene
subsidieverordening in de deelverordening – ook wel aangeduid als nadere regels –
is een bevoegdheid van het college. Het college kan overgaan tot vaststelling van
de deelverordening nadat uw raad heeft ingestemd met de algemene
subsidieverordening in de raadsvergadering van 13 december 2016.

7.

Plan van aanpak verlaging uitgaven BUIG (adviserend)
Betreft de situatie dat bij overschrijding van het BUIG budget met meer dan 5%
gemeenten een aanvullende uitkering bij het Rijk kunnen aanvragen. Om voor deze
aanvullende uitkering in aanmerking te komen, moeten gemeenten in kaart
brengen wat de mogelijke oorzaken zijn en welke maatregelen zij treft/gaat treffen
om tot een reductie van het tekort te komen. Reeds in december 2015 is een Plan
van aanpak verlaging uitgaven BUIG vastgesteld. Omdat overschrijding van het
rijksbudget met meer dan 5% ook voor 2016 dreigt, is er door Senzer een
geactualiseerde analyse uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn beschreven in
bijgevoegd Plan van aanpak verlaging uitgaven BUIG.
In de voorwaarden van de vangnetregeling is tevens vastgelegd dat de
gemeenteraad een mening moet geven over de maatregelen die het college neemt
of heeft genomen om tot tekortreductie te komen en dat deze mening op schrift
moet staan.
Vandaar dat het college, naast de vaststelling van het plan zelf, middels dit
raadsvoorstel informeert over dit geactualiseerde plan en tevens om een reactie
vraagt.

8.

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

9.

Stukken ter kennisneming aan de commissie:
a. Memo ontwikkelingen in het leerplichtverzuim (toez.18-05-’16)
(Portefeuillehouder: de heer J. Huijsmans, info: s.hendriks@asten.nl)
b. Memo Regiojaarverslag 2014-2015 Zuidoost Brabant, Bestrijden voortijdig
schoolverlaten en schoolverzuim
(Portefeuillehouder: de heer J.Huijsmans, info: s.hendriks@asten.nl)

c. Memo Leerlingenvervoer en Taalklas 2016
(Portefeuillehouder: de heer J. Huijsmans, info: p.vandekruijs@asten.nl)

d. Lijst van toezeggingen
10.

Rondvraag en sluiting
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