Vastgesteld 27-11-2017

BESLUITENLIJST
COMMISSIE BURGERS
van de openbare vergadering van de commissie Burgers van 20 november 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
D66-HvA
VVD
De genodigden
Ambtelijke ondersteuning
De griffier
Met kennisgeving afwezig

M.H.J. Vankan
F.C. van Helmond, F.A.A.M. van de Kerkhof
J.P.E. Bankers, J.H.G. de Groot
P.A.J.M. Berkers-Coolen, I.A.A.M. Berkers
A.H.H. Beniers, A. Urlings, I.N. Welten-Wamsteker
A.J. Koopman, G.M. Koomen–Driessen
A.W. van Egmond
wethouders Th.M. Martens (ThM), J.C.M. Huijsmans (JH) en
gemeentesecretaris W.M.A. Verberkt
P. Greijn, L. Wiersma, P. Baudoin, F. van Helmond, M. Feijen,
H. de Groot
M.B.W. van Erp-Sonnemans
J.S.D.M. van Strijp
-----

Nr.

Onderwerp
Opening

Besluit
De voorzitter heet de heer Van de Kerkhof
welkom als nieuw burgercommissielid.
Er is gebruik gemaakt van het spreekrecht door
de heer C. Stoudt namens MR OBS De Horizon,
en de heer J. van Bussel, inzake agendapunt 5
(SHP).

1.

Vaststellen agenda

Vastgesteld cf. voorstel.
In verband met de hoeveelheid agendapunten is
er op 27 november een extra vergadering van
de commissie Burgers.
De omvraag begint bij de fractie PGA.

2.

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van 9 oktober 2017

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad
a. Brief van 3-10-2017, VNG te Den
Haag: Regeling zorginfrastructuur
b. Brief van 27-10-2017, VNG te Den
Haag: Standpunt over Gratis
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
c. Brief van 25-10-2017, Berlimont
CMC Consulting: Verzoek om te
stoppen met Deelname meerjaren
Convenant WMO Regresrecht
VNG/VvV per 1 januari 2018

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde gesteld:
a. AB, D66-HvA; reactie JH

Commissie Burgers
d.d. 20 november 2017
Nr.
4.

Onderwerp
Nieuw gemeenschapshuis Asten:
aanbieden onderzoeksresultaten
intentiefase aan raads- en
commissieleden ter voorbereiding op
het go/no go besluit

Besluit
Het college neemt kennis van wensen en
bedenkingen over onderzoeksresultaten, o.a.
- belang van één gemeenschapshuis voor Asten
- bereidheid tot gemeentelijke investering
- opties nieuwbouw en Beiaard vervallen
- draagvlak onder gebruikers
- betaalbare huren
De commissie adviseert unaniem positief over
voorbereiding door college van go/no go voorstel
als B-stuk naar de raad van 12 december.
In meerderheid (m.u.v. Leefbaar Asten)
adviseert de commissie de raad te besluiten tot
no go.

5.

Strategisch Huisvestingsplan primair
onderwijs gemeente Asten 2017 – 2027

Het college neemt kennis van wensen en
bedenkingen, o.a.
- onderschrijven plan
- verkeersveilige routes
- onderwijsconcept
- vragen bij locatie Varendonck
- aandacht/ruimte voor medezeggenschap
- actuele onderbouwing cijfers en prognoses
- energiezuinigheid

6.

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

Aan de orde is gesteld:
--

7.

Stukken ter kennisneming aan de
commissie
a. Memo Tussentijdse informatie
inzake onderzoeksresultaten en
voorbereidings-krediet nieuw
gemeenschapshuis Asten
(toezegging 11-09-’17)

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is gesteld:

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

b. Memo Overzicht nota integraal
jeugdbeleid periode 2016 t/m
augustus 2017
(ph Huijsmans, info: s.hendriks@asten.nl)
c. Lijst van toezeggingen
8.

Rondvraag

b. LA; reactie JH

c. LA; reactie JH
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Einde vergadering 22:30 uur.
griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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