- Concept -

BESLUITENLIJST
COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL
van de openbare vergadering van de commissie Algemene zaken en control van 8 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

H.A.M. van Moorsel
J.H.G. de Groot, D.R. van Schijndel
M.J.H. Vankan, A.H.J. Driessen
L.J. Drost
R. Wever
A.W. van Egmond, J. Bazuin
burgemeester H.G.Vos (bgm), wethouder J.H.J. van Bussel (JvB)
J. Peerlings, B. van Happen

De griffier
Met kennisgeving afwezig

M.B.W. van Erp-Sonnemans
P.W.J.M. van de Ven–Schriks, A.J. Koopman

J.P.E. Bankers

----Nr.

Onderwerp
Opening

Besluit

1.

Vaststellen agenda

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

2.

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van 3 mei 2017

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad
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

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde gesteld:
a.-

d. D66-HvA; reactie JvB

e. PGA/PvdA

Commissie Algemene zaken en control
d.d. 8 juni 2017
Nr.
4.

Onderwerp
Jaarverslag en Jaarrekening 2016
Gemeente Asten
(PH. van Bussel, info: j.peerlings@asten.nl)

5.

Tussentijdse rapportage voorjaar 2017
(PH. van Bussel, info: j.degoede@asten.nl)

6.

Achtervangovereenkomst generieke
garantstelling leningen Bergopwaarts
(PH. van Bussel, info: f.vanhelmond@asten.nl)

7.

Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
(PH. Vos, info: b.vanhappen@asten.nl)

Besluit
De heren Opendorp en Schilders van
accountantskantoor Baker Tilly Berk hebben een
korte toelichting gegeven op de jaarrekening.
De commissie:
a. adviseert unaniem positief
b. neemt kennis van de door de accountant
gevraagde aanpassing van de jaarrekening
Sociaal Domein a.g.v. naheffing Helmond
Zorg&Ondersteuning
c. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad
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
De commissie:
a. adviseert in meerderheid positief
b. de fractie D66-HvA beraadt zich t.a.v.
standpunt tijdelijke camera’s
c. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad

8.

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

Aan de orde is gesteld:
-

9.

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

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.

10.

Rondvraag en sluiting

Aan de orde is gesteld:
hondenpoep bij Dodenherdenking (CDA;
reactie bgm);
stand van zaken handhaving perceel
Bergweg (CDA; reactie bgm).

Einde vergadering 21:00 uur.

*6

Toezegging
De cie ontvangt de beantwoording van
de technische vragen

PH
JvB

Afd
FB

Afdoening
Direct door griffier

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