COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL
VERSLAG
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De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat geen spreekrecht is aangevraagd en dat de omvraag begint bij de fractie VVD.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 29 oktober 2013

De heer Wever, fractie D66-HvA stelt de volgende wijziging voor:
Pag. 3, agendapunt 5
De fractie D66-HvA staat er helemaal achter om ondernemers de mogelijkheid te
geven en niet te verplichten om op zondag tussen 10.00 en 18.00 uur open te gaan”
Te wijzigen in:
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De fractie D66-HvA staat achter het voorstel over de zondagopenstelling en kan helemaal mee gaan met het advies van de OVA om ondernemers de mogelijkheid te
geven open te gaan, maar niet te verplichten.
Wel vindt D66 dat de ruimste variant mbt de openingstijden (06.00 t/m 22.00) moet
worden gekozen. Het is aan de ondernemers en de ondernemersvereniging om de
meest geschikte openingstijden te bepalen”
De heer Knapen, fractie Leefbaar Asten, stelt de volgende wijziging voor:
pagina. 4, agendapunt 6
De fractie D66-HvA vraagt waarom er zo wordt afgeweken van punt 13, 14 en 16
en oppert om geld anders te besteden, bijvoorbeeld aan duurzame energie.
Te wijzigen in:
De fractie D66-HvA vraagt waarom er zo wordt afgeweken van punt 13, 14 en 16.
En toevoegen:
De fractie Leefbaar Asten, vraagt of het mogelijk is om, in plaats van schatkistbankieren, een gedeelte van de beschikbare financiële middelen te investeren in duurzame energiemaatregelen.
Het verslag wordt met bovenstaande wijzigingen vastgesteld.

Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 8 oktober 2013, gemeenteraad Oud-Beijerland: Motie debatnormen;
b. Brief d.d. 28 oktober 2013, Abvakabo FNV te Zoetermeer: Cao;
c. Brief d.d. 8 november 2013, NVRR: bezorgdheid rekenkamers over controlegat
decentralisaties;
In handen van B&W ter voorbereiding:
d. Brief d.d. 6 november 2013, SRE te Eindhoven: verzoek om zienswijze op de
herziene begroting SRE 2014 en uitgangspunten voor een nieuwe gemeenschappelijke regeling
Punt 3c.
De fractie D66/HvA maakt zich zorgen over het controle gat waarop door de NVRR
wordt gewezen.
De fractie Leefbaar Asten vraagt aandacht voor de bezorgdheid rekenkamers.
De fractie PGA/PvdA sluit zich aan bij de vorige sprekers. Eigen rekenkamercommissie kan altijd opnieuw worden opgeroepen, waarvoor ook geld gereserveerd is.
De fractie Algemeen Belang geeft aan dat er een aanleiding moet zijn om een rekenkamer op nieuw in te stellen.
Wethouder Van Bussel geeft aan vooral geen instrumenten op te tuigen die niet nodig zijn. Ook volgens de accountant is er geen reden voor zorgen.

Agendanummer 4

Zaakgericht werken

Mevrouw Vermeulen, programmamanager Zaakgericht werken, geeft een presentatie over Zaakgericht werken.
De voorzitter concludeert dat de gemeentesecretaris namens het college de op- en
aanmerkingen van de commissie meeneemt.
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Agendanummer 5

Bestuurlijke kaders voor een Gemeenschappelijke Regeling
Peel 6.1

De fractie VVD kan zich vinden in de opmerkingen van het college bij de bestuurlijke
kaders.
De fractie D66/HvA is het eens met de toevoegingen en het standpunt van het college en is blij te constateren dat daarbij tevens is gekeken naar de leerpunten. Zij is
het eens met afvaardiging in de klankbordgroep door een lid van de oppositie en een
lid van de coalitie.
De fractie Leefbaar Asten stemt in met punten 1 en 3. Echter vindt zij dat de voorzitter van het DB ook de voorzitter van het algemene bestuur kan zijn. Daarnaast
ziet zij de klankbordgroep als een onafhankelijke delegatie, twee leden per gemeente
lijken haar voldoende, de invulling van de taken is nog niet heel duidelijk. Zij vraagt
naar de termijn waarop antwoord verwacht wordt.
De fractie PGA/PvdA stemt in met 1 en 3. Wat betreft het AB en het DB heeft zij
het voorstel om in het algemeen bestuur 1 lid van het college en 1 commissielid te
laten deelnemen om het proces kritisch te volgen. Tevens is zij er voorstander van
dat de voorzitter geen stemrecht heeft. Voor klankbord groep is zij er voorstander
van vertegenwoordiging van 1 lid uit de coalitie en 1 lid van de oppositie. Tot slot
vraagt zij naar de voorbereidingskosten.
De fractie CDA geeft aan het prima te vinden wanneer gekozen wordt voor 1 persoon uit de coalitie en 1 persoon uit de oppositie. Haar voorkeur gaat uit naar een
onafhankelijk voorzitter en zij vraagt om een driemaandelijkse terugkoppeling (zowel
procesmatig als financieel) richting commissie en raad.
Verder wil zij weten hoe de bevoegdheid geregeld wordt bij tussentijdse wijzigingen
in het proces en spreekt haar hoop uit op een financieel voordeel voor de gemeenten.
De fractie Algemeen Belang geeft aan dat objectiviteit belangrijk is. Het uitgangspunt moet zijn kwaliteit en dat er goed wordt samengewerkt. Minder van belang
vindt zij of de personen voor de klankbordgroep afkomstig zijn uit coalitie en/of oppositie.
Bij interruptie geeft de fractie CDA aan dit uitgangspunt te kunnen onderschrijven.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat in de stuurgroep de 6 wethouders uit 6 gemeenten dezelfde stem hebben in gewicht. Er is gekozen voor de burgemeester van
Helmond als voorzitter, en dat heeft goed gewerkt in de stuurgroep. Men vraagt zich
af waarom dit niet doorgezet kan worden in het DB en AB van de gemeenschappelijke regeling.
Momenteel wordt juridisch gekeken of een onafhankelijke voorzitter mogelijk is.
Betreffende de klankbordgroep geeft ook hij aan twee personen af te vaardigen die
goed samenwerken en dat coalitie of oppositie hierbij minder van belang is. Over de
voorbereidingskosten geeft hij aan dat hierover medio volgend jaar meer duidelijkheid is.
Wanneer zaken gewijzigd moeten worden tijdens het proces van de samenwerking in
de gemeenschappelijke regeling kan dat. Er is een basis waarin zaken en bevoegdheden redelijk algemeen worden geregeld zodat er geen aanpassing van de gemeenschappelijke regeling nodig is. In externen in het algemeen bestuur ziet hij geen toegevoegde waarde. Over de termijn zegt hij dat hier over 2 weken meer duidelijkheid
moet zijn.
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De voorzitter concludeert dat het college kennis heeft genomen van de wensen en
bedenkingen van de commissie ten aanzien van de bestuurlijke kaders voor de gemeenschappelijke regeling. Dit wordt meegenomen in de verdere voorbereidingen.
Gelet op het verzoek om spoedige afvaardiging in de klankbordgroep wordt de besluitvorming hierover doorgeleid naar de raad van december.

Agendanummer 6

Verordening Reclamebelasting 2014 t.b.v. Ondernemersfonds Centrummanagement Asten

De fractie VVD geeft aan het jammer te vinden dat er een reclamebelasting ingevoerd moet worden en wil weten wat de gevolgen zijn van het stoppen van centrummanagement wanneer de verordening niet wordt vastgesteld.
De invoering werpt volgens haar wellicht een extra drempel op voor nieuw te vestigen ondernemers.
De fractie D66-HvA geeft aan dat investeringen nodig zijn om het centrum aantrekkelijk te houden. Dit kan uitstekend gerealiseerd worden met reclamebelasting. Zij
vindt het jammer dat de ambities moesten verminderen, en zegt niet te focussen op
kosten maar ook op de baten. Dat bruisende centrum gaat ons heel wat opleveren.
Het doorvoeren van perceptiekosten vindt zij geen optie.
De fractie Leefbaar Asten is blij dat er voldoende draagvlak is bij de ondernemers
voor de belasting, hetzij met bijgestelde ambities. De argumenten overtuigen haar
niet dat de perceptiekosten in rekening gebracht moet worden bij de gemeente.
Belangrijk is dat het centrummanagement verantwoording aflegt. Zij vindt het fijn
dat de evaluatieperiode is meegenomen in het stuk en stelt dat e.e.a. kostenneutraal
moet gebeuren. Ondernemers dienen zelf voor de kosten op te draaien omdat er anders een open eind ontstaat voor de gemeente Asten. Ten aanzien van de perceptiekosten beraadt zij zich nog.
De fractie PGA/PvdA is tegen het invoeren van de reclamebelasting. Enkel een
krappe meerderheid is voor invoering van de belasting. Dat is te mager. We verwachten de nodige bezwaren en beroepskosten. Ook de perceptiekosten komen voor
rekening van de gemeente. En wat het op gaat leveren is nog niet duidelijk.
De fractie CDA is positief over de invoering van de reclamebelasting. De perceptiekosten vindt zij acceptabel als deze een minimale druk op de begroting betekenen.
Aansluiting door ondernemers net buiten het gebied is prima, evenals de evaluatie
over twee jaar. Tot slot wenst zij centrummanagement heel veel succes.
De fractie Algemeen Belang geeft aan in te stemmen met het voorstel omdat het
centrummanagement een meerwaarde kan beteken voor het centrum. Zij ziet een
meerwaarde in gecoördineerde activiteiten. Ook in de perceptiekosten ziet zij geen
probleem. Het uitgangspunt zou moeten zijn kostenneutraal. Anderzijds vindt zij dat
de gemeente wel iets terug kan doen.
Wethouder Van Bussel geeft aan blij te zijn dat freeriders worden uitgesloten.
Bij het innen van reclamebelasting is het lastig dat je het moet koppelen aan reclame. De meerderheid was voor invoering en op een andere manier zou het niet gaan
lukken om het centrum up-to-date te houden en verpaupering tegen te gaan. Prettig
is dat de tarieven zijn verlaagd naar een maximum van € 500,= Asten probeert zoveel mogelijk over te houden van deze belasting zodat de perceptiekosten op termijn
kunnen vervallen. Hij is niet bang dat ondernemers zich hierdoor tegen laten houden
om zich te vestigen in Asten, integendeel.
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De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 7

Omzetten verstrekte leningen aan Bergopwaarts naar garantstelling

De fractie VVD is het eens met de opmerking dat het verstrekken van een lening
geen kerntaak is van de gemeente. Zij vindt het raar dat de gemeente als achtervang wordt gebruikt.
De fractie D66-HvA is het eens met het voorstel.
De fractie Leefbaar Asten stemt in met het voorstel.
De fractie PGA/PvdA stemt in met het boetevrij aflossen maar vindt ook dat zelf financieren geen kerntaak is van de gemeente. Zij vraagt zich af of de gemeente zonder compensatie wel mee moeten werken aan een lastenvoordeel voor Bergopwaarts
waar dit in de vorm van gederfde rente ten laste komt van de gemeente.
De fractie CDA vindt dat de extra winst die Bergopwaarts maakt geïnvesteerd moet
worden in sociale woningbouw en is verbaasd over de looptijd van de lening.
De fractie Algemeen Belang Stemt in met het voorstel.
Wethouder Van Bussel zegt betreffende de achtervang/ garantie dat deze nu eenmaal is opgelegd en we geen keuze hebben hierin. We worden gedwongen tot schatkistbankieren waar we weinig rendement gaan halen. Geld uitlenen aan collegagemeenten is wellicht verstandig en levert misschien meer op.
Wat betreft onze eigen lening geeft hij aan dat de rentes nog gaan wijzigen en de rekensom daarmee anders (waarschijnlijk gunstiger) uitpakt.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt
met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 8

Belastingverordeningen 2014

De fractie D66-HvA geeft aan dat in een artikel van Omroep Brabant is aangegeven
dat Asten tot de duurdere gemeenten van Nederland zou behoren.
De fractie Leefbaar Asten heeft uit de analyse opgemaakt dat Asten een relatief
goede score heeft. Zij vestigt de aandacht op het belang van goede communicatie
over de wijzigingen in de afvalstoffenheffing, zoals ook bij de behandeling van de
begroting aan de orde is geweest.
De fractie PGA/PvdA wil aandacht voor de legeskosten, deze moeten 100% kostendekkend worden.
De fractie CDA lijkt kostendekkendheid voor de leges moeilijk. Over de woonlasten is
zij tevreden en vindt dat Asten het goed doet in verhouding met andere gemeenten.
De fractie Algemeen Belang is tevreden.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat de lasten laag blijven omdat we niet te veel
kosten gaan maken met nieuwe projecten. Omroep Brabant heeft informatie selectief
gebruikt. Volgens de woonlastenatlas is Asten nog altijd relatief goedkoop qua woon-
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lasten. Zoals ook bij de begrotingsbehandeling is aangegeven wordt er gekeken naar
de kostendekkendheid van leges. Tevens zegt hij toe extra aandacht te besteden aan
de communicatie over de wijzigingen in de afvalstoffenheffing.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt
met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 9

a.
b.
c.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

Samenwerking Asten-Someren;
Samenwerking Peel 6.1;
SRE-aangelegenheden.

Punt a.
Wethouder Van Bussel geeft aan over samenwerking Asten Someren dat er inmiddels een dienstverleningsovereenkomst is afgesloten voor de buitendienst. Er volgen
nog een paar overeenkomsten voor de samenwerking ten aanzien van accommodaties, maatschappelijke ontwikkeling, veiligheid, belastingen en ICT. Dat loopt goed.
Punt b.
De samenwerking loopt. Annick Buise, voormalig afdelingshoofd van Asten is daar
inmiddels aan de slag als programmamanager.
Punt c.
Deze week is een bijeenkomst geweest van het SRE over de nog vast te stellen gewijzigde begroting en de wijze waarop de samenwerking voortgezet gaat worden.

Agendanummer 10
a.
b.

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Agenda 260913 en verslag 140613 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
Lijst van toezeggingen.

Punt a.
Fractie D66-HvA vraagt naar de inhoud van het project Rembrand.
Wethouder Van Bussel zal deze vraag doorgeleiden.

Agendanummer 11

Rondvraag

De fractie Leefbaar Asten verwijst naar het onlangs genomen raadsbesluit inzake
de Winkeltijdenwet. Naar aanleiding van signalen van omwonenden van o.a. de Hema vraagt zij –vooral op zondag- om kritische handhaving bij overlast van laden en
lossen.
De fractie CDA vindt dat de markt er op het Ruttenplein goed uitzag en dat dat gecontinueerd zou mogen worden.
Daarnaast geeft zij aan dat er een initiatief is om een fris-jeugdsoos op te richten in
Heusden. Voor 2 categorieën, namelijk: voor 14-16 jarigen en 17-18 jarigen. Zij verzoekt het college dit initiatief positief te ondersteunen.
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De fractie Algemeen belang vraagt of er een brievenbus geplaatst kan worden bij
het Kompas, desnoods door er 1 te verplaatsen, bijvoorbeeld van het Molenplein
naar het Ruttenplein.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat we handhaven waar nodig. Bij Centrummanagement wordt verzocht erop toe te zien dat op zondag minimaal geladen en gelost
wordt zodat dit meegenomen kan worden in de evaluatie van de gewijzigde verordening.
Over de markt op het Ruttenplein geeft hij aan dat er meer positieve reacties zijn,
anderzijds vinden winkeliers en marktkooplui dat de markt snel terug moet naar de
Markt.
Op morele ondersteuning voor de fris-jeugdsoos kunnen de initiatiefnemers rekenen.
Ten aanzien van de brievenbus zegt hij toe te bezien wat de mogelijkheden zijn.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voor verslag,
griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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