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COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL
BESLUITENLIJST
van de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken en Control 24 november 2016 in
het gemeentehuis. Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op
raad.asten.nl.
Aanwezig:
De voorzitter
De leden per fractie
Algemeen belang (AB)
CDA
Leefbaar Asten (LA)
PGA/PvdA
D66-HvA
VVD
De genodigden
Ambtelijke ondersteuning
De griffier

J.P.E. Bankers
H.A.M. van Moorsel, P.W.J.M. van de Ven–Schriks
J.H.G. de Groot, D.R. van Schijndel, J.G. Leenders
M.J.H. Vankan, A.H.J. Driessen
A.H.H. Beniers, L.J. Drost
R. Wever, A.J. Koopman
A.W. van Egmond, J. Bazuin
burgemeester H.G. Vos (bgm), wethouder J.H.J. van Bussel (JvB)
P. Greijn, J. Meulendijks, D. van Houts
M.B.W. van Erp-Sonnemans
-----

Nr.

Onderwerp
Opening en Spreekrecht

Besluit
Woord van welkom aan deelnemers Cursus
Politiek Actief op tribune.
Van het spreekrecht is gebruik gemaakt door de
heer W. Steenbakkers namens IVN AstenSomeren, inzake agendapunt 5.

1.

Vaststellen agenda

Vastgesteld cf. voorstel, agendapunt 4 is
behandeld na agendapunt 5.
De omvraag begint bij de fractie CDA.

2.

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van 13 oktober 2016

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad

--

4.

Legesverordening 2017 en
belastingverordeningen 2017
(adviserend)

De commissie:
a. adviseert unaniem positief
b. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar de
raad*

(PH van Bussel, info: j.peerlings@asten.nl)

5.

Initiatiefvoorstel Jeugdlintje
(adviserend) Fractie CDA

De commissie:
a. adviseert in meerderheid negatief
b. fracties CDA en PGA/PvdA zijn voorstander;
fractie D66-HvA beraadt zich; fracties LA,
VVD, AB zijn tegen het voorstel
c. stemt in met geleiding voorstel terug naar
indiener

Algemene Zaken & Control
d.d. 24 november 2016
Nr.
6.

Onderwerp
Plan van aanpak "Stimuleren
burgerparticipatie en burgerinitiatieven
in de gemeente Asten" (adviserend)
(PH Vos, info: jori.meulendijks@asten.nl)

Besluit
De commissie:
a. adviseert in meerderheid positief
b. fracties LA en AB kiezen niet voor inzet
middelen tbv basisonderwijs
c. fractie AB is tegen beschikbaar stellen
middelen Burgerinitiatievenfonds en
Roadshow
d. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar de
raad

7.

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

Aan de orde is gesteld:
a. Bestuurlijke evaluatie MRE (bgm)
b. Terugkoppeling Raadstafel MRE (LA)
c. Aanleg glasvezel buitengebied (JvB)

8.

Stukken ter kennisneming aan de
commissie
a. Dynamisch uitvoeringsprogramma
integrale veiligheid Peelland 20152018, voortgangsrapportage
september 2016

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde gesteld:
a. CDA, PGA/PvdA, AB; reactie bgm*

(PH Vos, info: b.vanhouts@asten.nl)

b.

Memo Informatie Vennootschapsbelasting gemeente Asten

b. –

(PH Van Bussel, info: j.peeters@asten.nl)

c.

Memo Routeplan "Veerkrachtig
Bestuur"

c. LA; reactie bgm*

(PH Vos, info: w.verberkt@asten.nl)

d.

Memo Evaluatieverslag van het
Project Integrale aanpak
omstandigheden arbeidsmigranten
Peelland 2015-2016

d. D66-HvA, PGA/PvdA; reactie bgm*

(PH Vos, info: a.verberkt@asten.nl)

e.
9.

Lijst van toezeggingen

Rondvraag

Aan de orde is gesteld:
- Incidenten Prinsenmeer (D66-HvA; reactie
bgm)
- Cursus Politiek Actief (LA; reactie bgm, griffier)

Einde vergadering 22:30 uur.

*4
*8a/
8d
8c

Toezegging
De cie wordt geïnformeerd over planning
en informatie herwaardering WOZ
De cie wordt geïnformeerd over
voortgang Veiligheidsprogramma, o.a.
ondermijnende criminaliteit, drugs
De raad wordt geïnformeerd over plan
van aanpak Toekomstvisie Veerkrachtig
Bestuur

PH
JvB

Afd
MID

Afdoening
Nog in te plannen

bgm

R&O

Voorjaar 2017, cf. toezegging
raad 8-11-‘16

bgm

Secr./
Griffier

Planning raad 13-12-‘16

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