Vastgesteld 16-01-2017

COMMISSIE BURGERS
BESLUITENLIJST
van de openbare vergadering van de commissie Burgers van 7 december 2016 in het gemeentehuis.
Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op raad.asten.nl.
Aanwezig:
De voorzitter
Per fractie:
Algemeen belang (AB)
CDA
Leefbaar Asten (LA)
PGA/PvdA
D66-HvA
VVD
De genodigden
Ambtelijke ondersteuning
De griffier

M.H.J. Vankan
F.C. van Helmond, H.A.M. van Moorsel
J.P.E. Bankers
P.A.J.M. Berkers-Coolen, I.A.A.M. Berkers
L.J. Drost, A. Urlings
G.M. Koomen–Driessen
A.W. van Egmond
wethouders J.H.J. van Bussel (JvB) en J.C.M. Huijsmans (JH)
L. Wiersma, P. Greijn
M.B.W. van Erp-Sonnemans
-----

Nr.

Onderwerp
Spreekrecht

Besluit
Hiervan is geen gebruik gemaakt.

1.

Vaststelling agenda

Vastgesteld cf. voorstel.
De omvraag begint bij de fractie CDA.

2.

Initiatief nieuw gemeenschapshuis
(informerend)

Presentatie is gegeven door de heer Henk van
den Berg (voorzitter Stichting
Gemeenschapshuis Asten) en de heer René
Martens (Stichting Beiaard Asten).

(ph: J. Huijsmans; info: l.wiersma@asten.nl )

Vragen zijn gesteld. In eerste termijn o.a.
- financiële haalbaarheid,
- huidige reserves,
- parkeren,
- opvattingen gebruikers en verenigingen,
- gevraagde “ruimhartigheid” gemeente,
- invulling huurprijzen,
- betrekken heemkunde en cultuur,
- park/groen
- mogelijkheden (respijt)zorg en
participatie, m.n. vrijwilligers
- omvang perceel
- toegankelijkheid,
- hoogte hypotheek
- leegstand/reële belangstelling,
- invulling horeca
- financierbaarheid lange termijn
- grootte gebouw
- (commerciële) verhuur zaaltjes/kantoor
- overstap bibliotheek realistisch
- inzicht raambegroting
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Besluit
In tweede termijn o.a.
- maatschappelijke tendensen in relatie tot
gebruik op lange termijn
- betrekken van gebruikers en beheerders
in werkgroepen o.a. mbt geluid,
schoonmaakkosten
- info over voortgang enquête mbt
draagvlak in Asten
- 1-hoog (jongeren)
- Conclusies onderzoek “gebundelde
kracht”
- Betrekken omwonenden
- Andere invulling park
- Intentielijst, bv. lift, duurzame
energievoorziening
- Voortzetten van goede terugkoppeling
naar betrokkenen
Vragen zijn beantwoord door
portefeuillehouders* en initiatiefnemers.
De cie is voldoende geïnformeerd, en heeft
unaniem waardering voor het gepresenteerde
initiatief.

3.

Rondvraag

Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Einde vergadering 21:45 uur.

*2

Toezegging
De cie/raad wordt geïnformeerd over de
voortgang van het initiatief nieuw
gemeenschapshuis

PH
JH

Afd
R&O

Afdoening
Planning 1e kwartaal 2017

Griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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