- Concept -

BESLUITENLIJST
COMMISSIE BURGERS
van de openbare vergadering van de commissie Burgers van 7 juni 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

M.H.J. Vankan
H.A.M. van Moorsel
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.S.D.M. van Strijp
Wethouder J.C.M. Huijsmans (JH)
P. Greijn, L. Wiersma, H. de Groot
M.B.W. van Erp-Sonnemans
F.C. van Helmond
-----

Nr.

Onderwerp
Opening en spreekrecht

Besluit
De voorzitter heet de heer Van Strijp welkom als
nieuw burgercommissielid.
Van het spreekrecht is gebruik gemaakt door:
De heer Verdeuzeldonk van biljartvereniging
Nooit Gedacht (ag.pt. 4)
De heer Donkers van gemeenschapshuis De
Klepel (ag.pt. 4)

1.

Vaststellen agenda

Vastgesteld cf. voorstel.
De omvraag begint bij de fractie Algemeen
Belang.

2.

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van 1 mei 2017

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

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

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.

4.

Principebesluit Financiële haalbaarheid
realisatie nieuw gemeenschapshuis
Asten in het Heilig Hart Klooster
Wilhelminastraat 24

De commissie:
a. adviseert in meerderheid negatief over de
beslispunten
b. wenst in meerderheid onderzoek van
alternatieven
c. stemt in met aanpassing van de
beslispunten met inachtneming van de
opmerkingen van de commissie en
doorgeleiding als B-stuk naar de raad

(PH. Huijsmans, info: l.wiersma@asten.nl)

Commissie Burgers
d.d. 7 juni 2017
Nr.
5.

Onderwerp
Renovatie Jeugdgebouw Heusden
(PH. Huijsmans, info: h.degroot@asten.nl)

6.

Zienswijze 1e conceptbegroting 2018
Senzer
(PH. Huijsmans, info: d.vandijck@asten.nl)

7.

Opstellen minimabeleid 2018-2021
(PH. Huijsmans, info: j.vandenbogaart@asten.nl)

Besluit
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
Het college neemt kennis van wensen en
bedenkingen bij de 5 vragen (alle fracties,
reactie JH)*.

8.

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

Aan de orde is gesteld:
-

9.

Stukken ter kennisneming aan de
commissie
a. Memo Regiojaarverslag
Leerplicht/RMC 2015-2016
Bestrijden voortijdig schoolverlaten
en schoolverzuim

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is gesteld:
a. LA; reactie JH

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

10.

b.

Memo Jaarverslag Kinderopvang
2016

b.-

(PH. Huijsmans, info: m.manders@asten.nl)

c.

Lijst van toezeggingen

c.-

Rondvraag en sluiting

Aan de orde is gesteld:
Initiatief Snoertseplak (D66-HvA; reactie JH)

Einde vergadering 23:20 uur.

*6
*7

*7

Toezegging
De cie ontvangt de zienswijzen van de
overige raden bij begroting Senzer
Vraag mbt besluit B&W inzake budget
mantelzorgcompliment en VOG’s ONIS
wordt schriftelijk beantwoord
De cie ontvangt de uitnodiging voor de
ontwikkeltafel op 20 juni

PH
JH

Afd
R&O

Afdoening
Nog in te plannen

JH

R&O

Rechtstreeks per mail

JH

R&O

Rechtstreeks door griffier

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