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Raadzaal

Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van bovengenoemde openbare vergadering van de
raad van de gemeente Asten.
U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 15 juni 2017.

PUBLIEKSAGENDA
Nr.
17.06.00

Opening en trekken van het lot

17.06.01

Vaststellen agenda

17.06.02

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 16 mei
2017

17.06.03

Ingekomen stukken en mededelingen

17.06.04

B

Visiedocument Agenda 'Asten2030" in het kader van
Veerkrachtig Bestuur Brabant
Conform uw besluit van 13 december 2016 is gewerkt aan een
visiedocument voor Asten in het kader van het programma Veerkrachtig
Bestuur Brabant van de provincie Noord-Brabant. Op basis van het
visiedocument ‘Agenda Asten2030’ maakt uw raad een keuze over de
toekomst van de gemeente.
Uw raad heeft samen met inwoners, maatschappelijk middenveld en
collegeleden een interactief proces doorlopen om te komen tot het
visiedocument ‘Agenda Asten2030’. Op 16 mei 2017 heeft uw raad
ingestemd met de houtskoolschets waarin de kernpunten voor de
‘Agenda Asten2030’ waren opgenomen. Thans is de houtskoolschets
uitgewerkt en ligt het visiedocument ‘Agenda Asten2030’ ter
besluitvorming aan uw raad voor. De ‘Agenda Asten2030’ geeft een
antwoord op de brief van 18 oktober 2016 en de onderzoeksvragen die
door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan de
gemeente zijn gesteld. Daarnaast wordt aan u gevraagd om kennis te
nemen van de resultaten van het afstemmingsoverleg dat heeft
plaatsgevonden met de Peelgemeenten.
Na de vaststelling van de ‘Agenda Asten2030’ wordt het visiedocument
toegezonden naar het college van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant. Daarnaast zal een terugkoppeling worden gegeven van het
resultaat van de afstemming met de peelgemeenten over de
governance.

17.06.05

B

Financiële haalbaarheid realisatie nieuw gemeenschapshuis
Asten in het Heilig Hart Klooster (Wilhelminastraat 24).
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.

17.06.06

A

Renovatie Jeugdgebouw Heusden
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.

17.06.07

A

Zienswijze 1e conceptbegroting 2018 Senzer
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.

17.06.08

A

Aankoop perceel N 265 ten behoeve van bestemmingsplan
Loverbosch fase 2
Ons college wenst over te gaan tot aankoop van het perceel Kadastraal
bekend gemeente Asten sectie N nummer 265 ter grootte van 4.63.20
ha. ten behoeve van de realisering van het bestemmingsplan
Loverbosch fase 2. Hiertoe is een overeenkomst opgesteld, waarover

tussen partijen overeenstemming is bereikt. Gelet op de aard van de
overeenkomst stellen wij uw raad in de gelegenheid om uw wensen en
bedenkingen ten aanzien van deze overeenkomst kenbaar te maken.
Tevens stellen wij u voor de voor aankoop benodigde financiële
middelen ad. € 2.560.000,- beschikbaar te stellen.
17.06.09

A

Reparatieplan bedrijventerrein Florapark 2017
Door de Raad van State werd op 29 maart 2017 een uitspraak gedaan
in de beroepsprocedure inzake het bestemmingsplan Florapark. In deze
uitspraak werden alle beroepsgronden ongegrond verklaard met
uitzondering van de beroepsgrond tegen de vestiging van een
groothandel in motorbrandstoffen. In de uitspraak werd uw raad
opgedragen om binnen 26 weken en met inachtneming van hetgeen in
de uitspraak is overwogen, een nieuw plan vast te stellen, dan wel te
beslissen dat het plan zoals het luidt wordt gehandhaafd. In voorliggend
voorstel wordt voorgesteld om het Reparatieplan Bedrijventerrein
Florapark 2017 vast te stellen zodat een bedrijf voor o.a. de verkoop
van motorbrandstoffen mogelijk wordt gemaakt.

17.06.10

A

Jaarrekening Blink 2016, begroting 2017 Blink en
meerjarenbegroting Blink 2018-2021
De gemeenschappelijke regeling Blink biedt u de jaarrekening 2016, de
aangepaste begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021 aan
en stelt u in de gelegenheid uw gevoelens hieromtrent kenbaar te
maken. De jaarrekening laat een negatief saldo zien voor de
milieustraat ten gevolge van de hagelstorm in juni 2016. In de
begroting 2017 zijn enkele correcties aangebracht en doorvertaald in de
meerjarenbegroting 2018-2021.

17.06.11

A

Wijzigen Gemeenschappelijke regeling Blink
Voor u ligt een nieuwe versie van de gemeenschappelijke regeling Blink
(GR Blink), sinds 2013 de uitvoerende organisatie voor de inzameling
van huishoudelijke afvalstromen en het beheer van de milieustraat.
De gemeenschappelijke regeling is voor het laatst gewijzigd in 2015 (
t.g.v. de toetreding van Deurne en de actualisatie in het kader van de
Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen) en in werking
getreden op 1 januari 2016.
Onlangs heeft het college van Heeze-Leende gevraagd om op korte
termijn, per 1 augustus 2017, toe te mogen treden tot de GR Blink.
Hiertoe is een wijziging van artikel 44 ( toetreding enkel per 1 januari
van enig jaar) noodzakelijk.
Op grond van artikel 1 tweede lid van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen moet de gemeenteraad toestemming verlenen tot het
wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.
Wij vragen daarom uw toestemming tot wijzigen van de GR Blink 2016.

17.06.12

B

Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Gemeente Asten
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.
17.06.13

A

Tussentijdse rapportage voorjaar 2017
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.

17.06.14

A

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
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.

17.06.15

B

Achtervangovereenkomst generieke garantstelling leningen
Bergopwaarts
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.

17.06.16

Sluiting

