Vastgesteld 15-01-2018

BESLUITENLIJST
COMMISSIE BURGERS
van de openbare vergadering van de commissie Burgers van 27 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
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, J.S.D.M. van Strijp
wethouders J.H.J. van Bussel (JvB) en J.C.M. Huijsmans (JH)
P. Baudoin, P. van de Kruijs, J. van de Bogaart, F. van Helmond,
P. Greijn
M.B.W. van Erp-Sonnemans
-----

Nr.

Onderwerp
Opening

Besluit
Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

1.

Vaststellen agenda

De commissie stelt de te grote agenda aan de
orde; zij wenst meer aandacht voor het belang
van een goede voorbereiding op en behandeling
van voorstellen door commissie- en raadsleden*.
Vastgesteld cf. wijzigingsvoorstel:
-

agendapunt 8 vervalt;
agendapunt 9 behandeling na agendapunt 2.

De omvraag begint bij de fractie D66-HvA.
2.

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van 20 november 2017

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Conceptprogramma Bijzondere Bijstand,
Minimaregelingen en
Schulddienstverlening (BMS)

Presentatie is gegeven door mw. M. de Laat van
Peelgemeenten, vragen zijn beantwoord.
Het college neemt kennis van wensen en
bedenkingen, o.a.
- ontbreken zichtbare inzet vrijwilligers/
nuldelijn
- invulling lokale samenwerking
- vroegsignalering en privacy
- verminderen van stress
- concreter doelstellingen
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Nr.

Onderwerp

Besluit
- vertegenwoordiging Asten in regionale
cliëntenraad
- inzet/eigen rol schuldenaars
- aandacht voor doelgroep ouderen

4.

Vaststellen Verordening
maatschappelijke ondersteuning
gemeente Asten 2018, intrekken
Verordening maatschappelijke
ondersteuning Peelgemeente Asten
2015

De commissie:
a. adviseert unaniem* positief
b. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad, vanwege diverse technische vragen

5.

Beleidsplan sociaal domein 2018-2021
gemeente Asten

Het college neemt kennis van wensen en
bedenkingen, o.a. t.a.v.
- vormgeving en leesbaarheid
- omvang plan
- informele bespreking/besluitvorming
- inhoudelijke accenten
De commissie ziet uitwerking in commissie- en
raadsvoorstel maart 2018 tegemoet

6.

Opheffen van de gemeenschappelijke
regeling Peel 6.1. en het ontbinden van
het gelijknamige openbaar lichaam per
1 februari 2018

De commissie:
a. adviseert unaniem positief
b. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar
de raad

7.

Notitie 'Gebundelde Uitkering 2017'
Senzer

De commissie:
a. adviseert in meerderheid* positief
b. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad

8.

Overdracht debiteurenposities aan
Senzer

Vervallen

9.

Beschikbaar stellen subsidie voor
renovatie bestaand en aanleg nieuw
kunstgras voetbalveld NWC

De commissie:
a. adviseert in meerderheid positief*, fractie
PGA beraadt zich
b. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad

10.

Rondvraag

Aan de orde is gesteld:
reactie stichtingsbesturen op behandeling
voorstel gemeenschapshuis in cie 20 nov.
(CDA; reactie JH)

Einde vergadering 0:00 uur.

*1
*4
*7

Toezegging
De agendering van onderwerpen wordt
besproken in het presidium
Vragen worden schriftelijk beantwoord,
incl. informatie puntensysteem
De commissie wordt tzt schriftelijk
geïnformeerd over de aanvraag
vangnetuitkering en maatregelennotitie

PH
vz

Afd
Griffier

Afdoening
Presidium 19-12-‘17

JH

R&O

Voor raad 12-12-‘17

JH

R&O

Nog in te plannen
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*9
*9

Toezegging
Financiële achtergrondinformatie NWC
wordt ter inzage gelegd
De financiële situatie van geprivatiseerde
verenigingen wordt jaarlijks gemonitord

PH
JvB

Afd
R&O

Afdoening
Voor raad 12-12-‘17

JvB

R&O

Nog in te plannen

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