Vastgesteld 23-02-2017

COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL
BESLUITENLIJST
van de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken en Control van 19 januari 2017 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
Met kennisgeving afwezig

J.P.E. Bankers
H.A.M. van Moorsel, P.W.J.M. van de Ven–Schriks
J.H.G. de Groot, J.G. Leenders
M.J.H. Vankan, A.H.J. Driessen
L.J. Drost
R. Wever, A.J. Koopman
A.W. van Egmond
burgemeester H.G. Vos
I. Maas, J. Peerlings
M.B.W. van Erp-Sonnemans
J. Bazuin
-----

Nr.
0.

Onderwerp
Opening en spreekrecht

Besluit
Er is geen gebruik gemaakt van het
spreekrecht.

1.

Vaststellen agenda

Agenda vastgesteld met intrekking van
agendapunt 6 (stukken niet beschikbaar).
De commissie stemt in met rechtstreekse
agendering van dit punt via presidium in de
raad.
De omvraag begint bij de fractie Leefbaar
Asten.

2.

Besluitenlijst van de openbare vergadering
van 24 november 2016

Cf. wijzigingsvoorstel fractie Leefbaar Asten
(ag.pt. 6c: Leefbaar Asten is tegen middelen
voor burgerinitiatievenfonds en roadshow)
vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad
a. Brief van 8-12-2016, MKB
Nederland: rapportage MKBvriendelijkste gemeente 2016
b. Brief van 8-12-2016, Provincie
Noord-Brabant:
Uitvoeringsprogramma
Interbestuurlijk Toezicht 2017

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde gesteld:
a. LA, AB, D66-HvA; reactie bgm*

3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad
c. Brief van 13-12-2016, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Kadernota
2018

Cf. voorstel in handen gesteld van B&W ter
voorbereiding.

d.d. 19 januari 2017
d.

4.

Brief van 14-12-2016, Provincie
Noord-Brabant: Toezicht begroting
2017

Projectplan I&A 2016-2017 (adviserend)
(PH. Vos, info: i.maas@asten.nl)

5.

Aanvraag uitkering suppletiefonds
explosieven (adviserend)
(PH. Vos, info: h.vdmortel@someren.nl)

6.

Verordening tot eerste wijziging van de
Verordening onroerende-zaakbelastingen
2017 (adviserend, onder voorbehoud dat
stukken tijdig beschikbaar zijn)

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

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

7.

8.

Informatief overleg met de bestuurder
over lopende belangrijke processen en
projecten, o.a. verbonden partijen (MRE,
Peel 6.1, Veiligheidsregio, ODZOB).
a. MRE AB 14-12-2016
b. MRE Raadstafel21 d.d. 23-11-2016

Aan de orde is gesteld:

Stukken ter kennisneming aan de
commissie
a. Memo Beleidsnotitie kaders P&C
documenten MRE, VRZOB, GGD en
ODZOB

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen:
Aan de orde gesteld:
a. D66-HvA; reactie bgm

b.
9.

b. LA, PGA/PvdA, D66-HvA; reactie bgm

(PH. Vos, info:m.vanarensbergen@asten.nl)

Lijst van toezeggingen en
dynamische termijnkalender

Rondvraag

Aan de orde is gesteld:
- Overlast stopplaats uitgaansbus Kerkstraat
(LA; reactie bgm)*
- Toelichting veiligheidssituatie (alle fracties;
reactie bgm)*

Einde vergadering 21:45 uur.

*3
*9
*9

Toezegging
Vraag inz. rapport MKB wordt schriftelijk
beantwoord
Melding overlast stopplaats uitgaansbus
wordt onderzocht
Cf. eerdere toezegging (8 en 24-11) wordt
cie geïnformeerd over voortgang
veiligheidsprogramma, o.a. aanpak
ondermijnende criminaliteit, drugs

PH
JvB

Afd
R&O

Afdoening
Nog in te plannen

bgm

R&O

Ambtelijk, nog in te plannen

bgm

R&O

Planning presentatie voorjaar
2017

griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
2/2

