COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL
PUBLIEKSAGENDA
Datum
Tijd
Locatie

:
:
:

19 januari 2017
20.00 uur
Raadzaal

U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 23 december 2016.
Nr.
0.

Opening

1.

Vaststellen agenda

2.

Besluitenlijst van de vergadering van 24 november 2016

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief van 8-12-2016, MKB Nederland: rapportage MKB-vriendelijkste gemeente
2016
b. Brief van 8-12-2016, Provincie Noord-Brabant: Uitvoeringsprogramma
Interbestuurlijk Toezicht 2017
In handen van B&W ter voorbereiding:
c. Brief van 13-12-2016, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant: Kadernota 2018
d. Brief van 14-12-2016, Provincie Noord-Brabant: Toezicht begroting 2017

4.

Projectplan I&A 2016-2017 (adviserend)
Zie het projectplan I&A 2016-2017. Dit projectplan is de leidraad voor de
uitvoering van plannen op het gebied van Informatievoorziening en Automatisering.

5.

Aanvraag uitkering suppletiefonds explosieven (adviserend)
Het afgelopen jaar is door Waterschap Aa en Maas (Waterschap) een ondergrondse
transportleiding van het rioolgemaal vervangen. Vooraf is verplicht onderzoek
verricht naar aanwezigheid van conventionele explosieven. In Nederland kennen
we de Suppletieregeling Explosieven. Gemeenten kunnen aanspraak maken op
deze regeling als vergoeding voor opsporing van conventionele explosieven. Het
Waterschap heeft voorafgaand aan de vervangingswerkzaamheden het onderzoek
verricht en daarom vraagt het Waterschap aan de gemeente Asten om namens hen
deze uitkering bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan
te vragen.

6.

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening onroerendezaakbelastingen 2017 (adviserend, onder voorbehoud dat stukken tijdig
beschikbaar zijn)
Geen samenvatting beschikbaar.

7.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen
en projecten, verbonden partijen: (MRE, Peelsamenwerking,
Veiligheidsregio, ODZOB) o.a.:
a. MRE AB 14-12-2016 (https://metropoolregioeindhoven.nl/kalender/kalender-archief)
b. MRE Raadstafel21 d.d. 23-11-2016

8.

Stukken ter kennisneming aan de commissie:
a. Memo Beleidsnotitie kaders P&C documenten MRE, VRZOB, GGD en ODZOB
(Portefeuillehouder: de heer H. Vos, info: m.vanarensbergen@asten.nl )

b. Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender
9.

Rondvraag en sluiting
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