COMMISSIE BURGERS
PUBLIEKSAGENDA
Datum
Tijd
Locatie

:
:
:

woensdag 7 juni 2017 (let op, afwijkende dag!)
20.00 uur
Raadzaal

U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 19 mei 2017.
Nr.
0.

Opening

1.

Vaststellen agenda

2.

Besluitenlijst van de vergadering van 1 mei 2017

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief van 21-04-2017, Platoo; jaarrekening 2016

4.

Principebesluit Financiële haalbaarheid realisatie nieuw
gemeenschapshuis Asten in het Heilig Hart Klooster Wilhelminastraat 24
(adviserend)
In december 2016 heeft het college een intentieovereenkomst gesloten met
Stichting Gemeenschapshuis Asten en Stichting Beheer de Beiaard (verder te
noemen: initiatiefnemers) om de haalbaarheid van vestiging van een nieuw
gemeenschapshuis in het Heilig Hart Klooster (Wilhelminastraat 24 Asten) te
onderzoeken. U bent hierover geïnformeerd tijdens uw vergadering van 7
december 2016.
Het haalbaarheidsonderzoek is nog niet gereed. Wel is duidelijk dat de exploitatie
opzet negatief sluit. Het project is niet haalbaar zonder financiële bijdrage van de
gemeente.
Met dit voorstel geven wij u inzicht in de huidige stand van zaken. De centrale
vragen die hierbij spelen zijn:
1. Staat u achter de keuze van het klooster als voorkeurslocatie voor een nieuw
gemeenschapshuis Asten?
2. Zo ja, bent u bereid een financiële bijdrage te leveren om de exploitatie met
steun van de gemeente haalbaar te maken?
Wij vragen u nu om een principebesluit te nemen. Een definitief besluit is nog niet
mogelijk, omdat nog een aantal zaken moet worden uitgezocht. Het besluit
uitstellen tot alle informatie gereed is, is echter niet wenselijk. Het is voor de
initiatiefnemers noodzakelijk nu te weten waar zij aan toe zijn. Ook zijn er
verschillende aan het project gelieerde vervolgacties die pas kunnen worden
opgestart als helder is op welke wijze de gemeente in dit project staat.

5.

Renovatie Jeugdgebouw Heusden (adviserend)
Op 15 december 2015 is tussen de gemeente en de vereniging OJC Jonosh en de
stichting Jong Nederland een intentieovereenkomst gesloten inzake de renovatie
van het Jeugdgebouw in Heusden (rijksmonument Mariaschool).
Ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst beschikten wij over een globale
investeringsraming en sloten wij een samenwerkingsovereenkomst waarbij het
binnen onderhoud werd overgedragen aan de gebruikers.
Uitgangspunt is dat de investering gedekt zou worden uit een vrijval van middelen
uit de onderhoudsvoorziening. Dit uitgangspunt hebben wij aan u gemeld bij
gelegenheid van de voorjaarnota 2016 als nieuwe wens.
Wij namen een 2e go – no go moment op in de besluitvorming.
De projectgroep heeft een investeringsoverzicht en een programma van eisen
vastgesteld.

6.

Zienswijze 1e conceptbegroting 2018 Senzer (adviserend)
Op 19 april 2017 heeft het Algemeen bestuur (AB) van Senzer het 1e concept
ondernemingsplan inclusief meerjarenbegroting vastgesteld. De raden van de 7
deelnemende gemeenten worden gevraagd hierop vóór 26 juni 2017 een zienswijze
te geven.
Tegelijkertijd heeft het AB de Jaarrekening over 2016 vastgesteld.

7.

Opstellen minimabeleid 2018-2021 (opiniërend)
Het huidige minimabeleid van de gemeente Asten is vastgesteld in 2008. Hoewel er
tussentijds wel enkele aanpassingen hebben plaatsgevonden is het goed om een
nieuw minimabeleid te maken en te laten vaststellen. Om te komen tot een goed
onderbouwd en breed gedragen beleidsnotitie is het wenselijk om zoveel mogelijk
signalen op te halen bij diverse organisaties. Graag willen we daarin ook de
commissie Burgers meenemen.

8.

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

9.

Stukken ter kennisneming aan de commissie
a. Memo Regiojaarverslag Leerplicht/RMC 2015-2016 Bestrijden voortijdig
schoolverlaten en schoolverzuim
b. Memo Jaarverslag Kinderopvang 2016
c. Lijst van toezeggingen

10.

Rondvraag en sluiting
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