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De raad van de gemeente Asten;

gelet op het programma Veerkrachtig Bestuur Brabant;
gelet op de op 13 december 2016 door de raad vastgestelde aanpak Toekomstvisie
Asten2030;
gelet op de weergave in de houtskoolschets waarmee de raad op 16 mei 2017 heeft
ingestemd als kern voor het visiedocument 'Agenda Asten2030';

besluit;

-

kennis te nemen van de resultaten van het afstemmingsoverleg met de
peelgemeenten;
tot het vaststellen van het visiedocument 'Agenda Asten2030';
tot het toezenden van het visiedocument 'Agenda Asten2030' naar Gedeputeerde
Staten in reactie op de brief van 18 oktober 2016 en de gestelde onderzoeksvragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
27 juni 2017.

De raad voornoemd,
griffier,
rnr. M.BiW. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos
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Samenvatting
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 Noord-Brabant. Daarnaast zal een terugkoppeling worden
gegeven van het resultaat van de afstemming met de peelgemeenten over de governance.

Beslispunten
Kennis te nemen van de resultaten van het afstemmingsoverleg met de peelgemeenten;
Besluiten tot het vaststellen van het visiedocument 'Agenda Asten2030';
Het toezenden van het visiedocument 'Agenda Asten2030' naar Gedeputeerde Staten in reactie
op de brief van 18 oktober 2016 en de gestelde onderzoeksvragen.

Inleiding
Op 13 december 2016 heeft u ingestemd met een plan van aanpak om te komen tot beantwoording
van de onderzoeksvragen die het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan
gemeenten in het kader van het programma Veerkrachtig Bestuur Brabant heeft gesteld.
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Deze onderzoeksvragen in het kader van Veerkrachtig Bestuur Brabant zijn:
1. Breng de grote inhoudelijke maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen in beeld;
2. Beschrijf organisatorische en bestuurlijke scenario's om deze opgaven en ontwikkelingen zo
goed mogelijk op te pakken (met ondernemers, onderwijs, overheid en ondernemende
burger);
3. Laat de gemeenteraad op basis van de visie een keuze maken over de toekomst van de
gemeente.
U bent daarop als raad samen met inwoners, maatschappelijk middenveld en collegeleden in dat
kader aan de slag gegaan. Op 16 mei 2017 heeft u kennis genomen van de houtskoolschets en
bouwstenen ais opbrengst van het interactieve traject dat is gevoigd. U heeft ingestemd met de
weergave in de houtskoolschets. In de houtskoolschets is opgenomen dat de kern bestaat uit een
opgave gegroepeerd rondom vier centrale onderwerpen en de besturingsfilosofie 'opgave gestuurd
werken'. De vier centrale onderwerpen zijn:
1. Transformatie buitengebied;
2. Vitale kernen;
3. Centrumontwikkeling;
4. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten.
De kern in de houtskooischets is uitgewerkt en iigt thans ter vaststeiiing aan u voor in het
visiedocument 'Agenda Asten2030'. In de 'Agenda Asten2030' maakt uw raad een keuze over de
toekomst van de gemeente, zowel ten aanzien van de centrale opgaven als de governance.

Afstemming met de Deelgemeenten
De Peelgemeenten hebben met de provincie Noord-Brabant afgesproken dat er voor 1 juli 2017 per
gemeente bestuurlijke uitspraken liggen over de bestuuriijke opgaven per gemeente en de vraag of
en zo ja, op welke manier een aantai van die opgaven in onderlinge samenhang en samenwerking
worden aangepakt. Op 25 april 2017 heeft deze afstemming met de Peeigemeenten
plaatsgevonden. Daarbij zijn door elke gemeente de grootste maatschappelijke opgaven toegelicht
en wijze waarop men die opgaven wil oppakken (governance).
Tijdens dit afstemmingsoverleg bleken alle zes de peelgemeenten het volledig eens te zijn over het
principe van samenwerking, zoals is neergelegd in het visiedocument 'Agenda Asten2030'.
Daarmee wordt gedoeld op opgavegestuurd werken, vanuit de inhoud, flexibiliteit op
structuur/vorm en 'goedschaligheid'.
De Peeigemeenten hebben afgesproken deze kern van de governance allemaal uitdrukkelijk op te
nemen in het eigen visiedocument en individueel terug te koppelen aan het college van
Gedeputeerde Staten.

TeruakoDDelino aan het college van Gedeputeerde Staten
Wij stelien u voor om het visiedocument 'Agenda Asten2030' aan het college van Gedeputeerde
Staten toe te zenden als antwoord op de brief van 18 oktober 2016 en de gestelde
onderzoeksvragen. Daarnaast zal een terugkoppeling worden gegeven van het resultaat van de
afstemming met de peelgemeenten over de governance.

Wat willen we bereiken
Een adequaat antwoord op de brief van het college van Gedeputeerde Staten en de gestelde
onderzoeksvragen.

Wat gaan we daarvoor doen
De gemeenteraad besluit tot het vaststellen van de Agenda Asten2030 en neemt kennis van de
afstemming die heeft plaatsgevonden met de peelgemeenten over de governance.

Mogelijke alternatieven
N.v.t.
Risico's
N.v.t.

Communicatie
Het college van Gedeputeerde Staten wordt schriftelijk geïnformeerd over de vaststelling van de
Agenda Asten2030 door de gemeenteraad en de afstemming die heeft plaatsgevonden met de
peelgemeenten.
Alle deelnemers aan het interactieve proces dat tot de Agenda Asten2030 heeft geleid, krijgen de
'Agenda Asten2030' toegestuurd en worden uitgenodigd voor de raadsvergadering.
In het Peelbelang zal een samenvatting van de 'Agenda Asten2030' worden weergegeven zodat
inwoners daarvan kennis kunnen nemen, daarnaast worden via o.a. Siris en website de resultaten
teruggekoppeld.
Intern zou het proces zoals dat is doorlopen kunnen dienen als voorbeeld voor de aanpak van
interactieve beleidsontwikkeling.

Wat mag het kosten
Op 13 december 2016 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld van € 25.125,00 voor de
cofinanciering door de gemeente. Er is inmiddels een subsidie ontvangen van provincie NoordBrabant van € 17.500,00 voor een bijdrage in de kosten voor de ondersteuning van BMC Advies en
overige kosten zoals de huur van accommodaties, catering, organisatie Dag van de Toekomst. De
totale kosten blijven binnen het beschikbaar gestelde krediet en de toegekende subsidie.

Bijlage(n)/ter inzage
1. Visiedocument'Agenda Asten2030';
2. Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 18 oktober 2016, 2016028561

Griffier@asten.nl en iori.meulendiiks@asten.nl

