Vastgesteld 16-01-2017

COMMISSIE BURGERS
BESLUITENLIJST
van de openbare vergadering van de commissie Burgers 21 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

M.H.J. Vankan
F.C. van Helmond
J.P.E. Bankers
P.A.J.M. Berkers-Coolen, I.A.A.M. Berkers
L.J. Drost, A. Urlings
A.J. Koopman, G.M. Koomen–Driessen
A.W. van Egmond, J. Bazuin
wethouders J.H.J. van Bussel (JvB) en J.C.M. Huijsmans (JH)
P. Baudoin, P. v.d. Kruijs, G. Lomans, S. Hendriks, M. Manders
M.B.W. van Erp-Sonnemans
-----

Nr.

Onderwerp
Spreekrecht

Besluit
Hiervan is gebruik gemaakt door de heer H.
Knubben/BOBA, inzake keuzevrijheid binnen de
WMO

1.

Vaststellen agenda

Vastgesteld cf. voorstel.
De omvraag begint bij de fractie PGA/PvdA.

2.

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van 10 oktober 2016

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

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

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen:
a.

4.

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

Presentatie is gegeven door P. Baudoin en mw.
P.vd Kruijs. Vragen zijn beantwoord.
De commissie is voldoende geïnformeerd.

(PH Huijsmans, info: p.baudoin@asten.nl)

5.

Privatisering verenigingsgebouw HCAS
(adviserend)
(PH van Bussel, info: g.lomans@asten.nl)

De commissie:
a. adviseert unaniem positief
b. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar
de raad
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6.

Subsidiebeleid Welzijn en Participatie
gemeente Asten 2018-2020
(adviserend)
(PH. Huijsmans, info: s.hendriks@asten.nl)

7.

Plan van aanpak verlaging uitgaven
BUIG (adviserend)
(PH. Huijsmans, info: d.vandijck@asten.nl)

Burgers
d.d. 21 november 2016

De commissie:
a. adviseert unaniem positief
b. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar
de raad*
De commissie:
a. adviseert unaniem positief over beslispunt 1
b. fracties PGA/PvdA, VVD, AB, D66-HvA en LA
beraden zich op beslispunt 2
c. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad

8.

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

Er zijn geen onderwerpen aan de orde gesteld.

9.

Stukken ter kennisneming aan de
commissie
a. Memo ontwikkelingen in het
leerplichtverzuim (toez.18-05-’16)

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde gesteld:

(PH Huijsmans, info: s.hendriks@asten.nl)

b. Memo Regiojaarverslag 2014-2015
Zuidoost Brabant, Bestrijden
voortijdig schoolverlaten en
schoolverzuim
(PH Huijsmans, info: s.hendriks@asten.nl)

c. Memo Leerlingenvervoer en Taalklas
2016 (PH Huijsmans, info:

c. VVD; reactie JH

p.vandekruijs@asten.nl)

d. Lijst van toezeggingen
10.

Rondvraag

Aan de orde is gesteld:
- Vervolg informatie inspreker (LA, CDA);
reactie JH*

Einde vergadering 22:30 uur.

*6
*10

Toezegging
Innovatie door gesubsidieerde
professionele instellingen wordt
gemonitord
De cie wordt geïnformeerd over
bevindingen n.a.v. inspreekinformatie
over keuzevrijheid WMO

PH
JH

Afd
R&O

Afdoening
Nog in te plannen

JH

R&O

Nog in te plannen

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