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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 3 mei 2017

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief van 10-4-2017, VNG: Instelling Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke
Uitvoering
b. Brief van 20-4-2017, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost: Jaarrekening en
jaarverslag 2016
c. Brief van 01-05-2017, provincie Noord-Brabant: jaarverslag interbestuurlijk
toezicht 2016
d. Brief van 04-05-2017, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: veiligheid
kermisevenement
e. Motie van 3-4-2017, gemeente Heusden: beloningsbeleid bestuursvoorzitter
BNG
f. Brief van 09-05-2017, VNG: model Archiefverordening

4.

Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Gemeente Asten (adviserend,
presentatie accountant)
Programmaverslag
Het jaarverslag 2016 is gelijk aan de opzet van de begroting 2016 en bestaat uit:
 Programmaverantwoording
Hierin wordt per programma verantwoording afgelegd over in de begroting
2016 genoemde doelstellingen.
 Paragrafen
De paragrafen geven een "dwarsdoorsnede" van de jaarstukken, bezien
vanuit een bepaald perspectief.
 Financiële jaarrekening
De financiële jaarrekening geeft een overzicht van de baten en lasten en de
financiële positie.
 Begrippenlijst
Jaarrekening
In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans per 31 december 2016.
Tevens wordt een toelichting gegeven op de balans.
In deze inleiding gaan we in op:
1. Realisatie doelstellingen 2016
2. Resultaat 2016
3. Overheveling budgetten naar 2017 en winstbestemming

4. Bestemming resultaat
5. Controleverklaring
6. Jaarverslag archief
5.

Tussentijdse rapportage voorjaar 2017 (adviserend)
In de Financiële Verordening gemeente Asten 2016 is in artikel 5 vermeld dat de
raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Dit betreft een
afwijkingenrapportage.
De tussentijdse rapportage voorjaar 2017 geeft inzicht in de voortgang van de door
de raad vastgestelde programmabegroting 2017 over de periode van januari tot en
met april 2017. Naast de beleidsafwijkingen gaat de tussentijdse rapportage ook in
op de begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2017.
De uitvoering van de begroting 2017 verloopt grotendeels volgens plan,
beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn goed te verantwoorden.
Deze rapportage wordt aan de raad voorgelegd om te worden vastgesteld tijdens
de raadsvergadering van 27 juni 2017, waarmee de raad tevens de
begrotingswijzigingen vaststelt.

6.

Achtervangovereenkomst generieke garantstelling leningen Bergopwaarts
(adviserend)
Tijdens de raadsvergadering van 27 september 2016 heeft de gemeenteraad
ingestemd met een generieke achtervang voor garantstelling bij leningen van
Bergopwaarts tot een maximum van 25% van de WOZ-waarde in de gemeente
Asten. Om invulling te geven aan dit besluit moet een achtervangovereenkomst
getekend worden. Hierin wordt de hoogte van de garantstelling vastgelegd.

7.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (adviserend)
De laatste algemene herziening van de APV dateert uit het jaar 2014. De
herziening van 2017 maakt de APV weer up-to-date, gebaseerd op de huidige
modelverordening van de VNG en de lokale situatie. De herziening van 2017 is
afgestemd met de interne organisatie en politie en op diverse wijzigingspunten
vergeleken met de verordeningen van andere Peelgemeenten. Naast redactionele
wijzigingen of technische verbeteringen bevat deze herziening ook inhoudelijke
wijzigingen en een aantal bestuurlijke beleidskeuzes, die met name te maken
hebben met openbare orde en veiligheid.Gelet op de diversiteit aan wijzigingen
wordt geadviseerd de APV gemeente Asten 2017 in zijn geheel opnieuw vast te
stellen en de APV gemeente Asten 2014 in te trekken.

8.

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

9.

Stukken ter kennisneming aan de commissie
a. Jaarverslag 2016 Werkgeverscommissie
b. Lijst van toezeggingen

10.

Rondvraag en sluiting
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