Vastgesteld 26-11-2019

BESLUITENLIJST
COMMISSIE BURGERS
van de openbare vergadering van de commissie Burgers van 7 oktober 2019 in het gemeentehuis.
Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op raad.asten.nl.
Aanwezig:
De voorzitter
De leden per fractie
CDA
Algemeen belang (AB)
Leefbaar Asten (LA)
PGA
D66-HvA
VVD
De genodigden
Ambtelijke ondersteuning
De griffier
Met kennisgeving afwezig

M.H.J. Vankan
J.P.E. Bankers, D.R. van Schijndel, S. Sabbar
F.C. van Helmond, L.P.H.M. Vossen
P.A.J.M. Berkers-Coolen, I.A.A.M. Berkers
I.N. Welten-Wamsteker, A.M.H. Urlings
M.J.M. van den Eijnden, R. Wever
A.W. van Egmond
wethouders Th.M. Martens (ThM) en J.P. Spoor (JS)
P. Greijn, A. van Hunsel, B. Fransen, H. de Groot, P. van den
Oetelaar, F. van Helmond, D. van Dijck, P. van de Kruijs
M.B.W. van Erp-Sonnemans
------

Nr.
0.

Onderwerp
Opening.

Besluit
Er is gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
- de heer W. van Roosmalen, penningmeester/
secretaris Klok&Peelmuseum, inzake
agendapunt 6 (Subsidieprogramma Welzijn
c.a.)
- de heren J. van Bussel, C. Staudt en J. Arts,
mevrouw E. Loomans en mevrouw A.
Martens, directeur/bestuurder Platoo, inzake
agendapunt 4 (Kredietaanvraag nieuw
schoolgebouw Prodas)

1.

Vaststellen agenda.

Vastgesteld cf. voorstel.
De omvraag begint bij de fractie D66-HvA.

2.

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van 2 september 2019.

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken gericht aan de
raad:
a. Brief van 22-8-2019, VNG: Wijziging
eigen bijdrage PGB BW en
maatregelen in verband met
stapelfacturen eigen bijdrage
b. Brief van 9-9-2019, Stichting
Primair Onderwijs Deurne-Asten-

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.

Commissie Burgers
d.d. 7 oktober 2019
Nr.

Onderwerp
Someren: Informatie met betrekking
tot plannen en vorderingen in het
kader van strategisch
huisvestingsplan

Besluit

3.

Ingekomen stukken gericht aan de
raad:
c. Brief van 13-9-2019, Senzer:
Ontwerpbegroting 2020

Cf. voorstel in handen van B&W ter
voorbereiding.

4.

Kredietaanvraag nieuw schoolgebouw
Stichting Prodas, locatie Varendonck
(adviserend)

De commissie:
a. adviseert in meerderheid positief
b. fracties D66-HvA en PGA zijn tegen dit
voorstel
c. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad

(ph T. Martens, info: p.vandenoetelaar@asten.nl)

5.

Presentatie GR 'Rapportage 2019 q2
Asten'

Presentatie is gegeven door mw. M. Rutten en
mw E. Gielen van GR Peelgemeenten.

(ph J.P. Spoor, info: a.vanhunsel@asten.nl)

De commissie heeft kennis genomen van de
presentatie, vragen zijn beantwoord, de
commissie hecht belang aan trends en analyses,
is voor nu voldoende geïnformeerd.
6.

Subsidieprogramma's Welzijn &
Participatie en Toerisme & Recreatie
2020 (adviserend)

De commissie:
a. adviseert in meerderheid positief
b. fractie D66-HvA wil herziening bezuiniging
incl. indexering; alle fracties wachten nadere
informatie museum (11 oktober) af
c. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad

(ph J.P. Spoor, info: m.manders@asten.nl)

7.

Zienswijze herziene Ontwerpbegroting
2020 Senzer en Meerjarenraming 20212023 (adviserend)
(ph J.P. Spoor, info: d.vandijck@asten.nl)

8.

9.

De commissie:
a. heeft kennis genomen van de toelichting door
mw. M. van Limpt, directeur Senzer
b. adviseert unaniem positief
c. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar
de raad

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

Aan de orde is gesteld:

Stukken ter kennisneming aan de
commissie
a. Memo Deelname en trends
peuterwerk

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

(portefeuillehouder J.P. Spoor, info:
s.hendriks@asten.nl)

b. Memo Raadsinformatiebrief
Bestuursopdracht GGD

a. Stand van zaken nieuw gemeenschapshuis
(JS)

-

b. LA, PGA; reactie JS
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(portefeuillehouder J.P. Spoor, info:
j.vandenbogaart@asten.nl))

c. Memo toezicht huisvesting
statushouders eerste halfjaar 2019
(portefeuillehouder J.P. Spoor, info:
m.manders@asten.nl)

d. Lijst van toezeggingen
10.

Rondvraag

Einde vergadering 0:15 uur.
griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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