COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL
VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie ALGEMENE ZAKEN en CONTROL, gehouden op 28 oktober 2013 in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De genodigden
De griffier
De notulist

J.G. Leenders
F.A.A.M. van de Kerkhof, J.H.G. de Groot, P.W.J.M. van de Ven–
Schriks, A.H.H. Beniers, D. van de Wiel–Stevens, D.W.J.H. Grein,
M.J.H. Vankan, J.P.M. Knapen, H.L.M. Span, R. Wever,
A.W. van Egmond, F.M.G. Janssen
burgemeester H.G. Vos, wethouder J.H.J. van Bussel
M.B.W. van Erp-Sonnemans
E.J.M. van der Heijden

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 29 augustus 2013
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Vaststellen Verordening elektronische publicaties gemeente Asten
5.
Verordening winkeltijden 2014 inclusief zondagopenstelling
6.
Informatievoorziening treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning
7.
Tussentijdse rapportage najaar 2013
8.
Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten
9.
Stukken ter kennisneming aan de commissie
10. Rondvraag
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat er spreekrecht is aangevraagd
inzake agendapunt 3g en dat de omvraag begint bij de fractie D66-Hart voor Asten.
De heer Keijzers pleit ervoor om integriteitszaken bij de provincie voor te leggen.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 29 augustus 2013

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 29 augustus 2013, drs. L.W. Verhoef registeraccountant te Wijk bij
Duurstede: Jaarrekening 2012 gemeente Asten;
b. Brief d.d. 2 september 2013, Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht;
c. Brief d.d. 20 september 2013, Gemeente Best: zienswijze Best op voorgenomen
besluit regionalisering Brandweerzorg 1-1-2014;
d. Brief d.d. 12 september 2013, Gemeente Someren: Amendement voorgenomen
besluit regionalisering;
e. Brief d.d. 25 september 2013, MKB Nederland te Den Haag; Lokale Lasten 2014;
f. Brief d.d. 25 september 2013, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Handreiking integriteit politiek ambtsdragers.
In handen van B&W ter voorbereiding:
g. Brief d.d. 7 oktober 2013, H. Span namens fractie D66-Hart voor Asten: besluit
burgercommissielid en integriteitsbeginsel
Punt b.
De fractie D66-HvA geeft betreffende de brief aan het raar te vinden dat hierop nog
geen reactie is gegeven. Zij verwacht hierover nadere informatie van het college.
De fractie PGA/PvdA sluit zich hierbij aan.
Punt c.
De fractie VVD spreekt haar zorg uit over de kosten van de regionalisering.
De fractie PGA/PvdA vraagt naar de reactie op deze brief.
Punt d.
De fractie PGA/PvdA vraagt duidelijkheid over de behandeling in september.
Punt g.
De fractie D66-HvA vindt het integriteitbeginsel wordt overtrokken en is van mening
dat de provincie deze zaak had moeten beoordelen. Bovendien zijn er geen duidelijke
criteria wat het lastig maakt voor burgers die ook ondernemer zijn, een rol te spelen
in de politiek. Daarnaast vraagt zij om duidelijkheid over het begrip belangenverstrengeling.
De fractie Leefbaar Asten vindt het jammer dat ondanks het zorgvuldig en transparant opereren van het college, zo negatief wordt gereageerd door de media.
De fractie CDA is er van overtuigd dat er zorgvuldig en goed is gehandeld door het
bestuur. Omdat de grens moeilijk is aan te geven, was dit een goede keuze.
De fractie Algemeen belang deelt de mening dat er duidelijkheid moet zijn over het
toetsen van criteria. Verder vindt zij dat er zorgvuldig is gehandeld en ondernemers
die eveneens raadslid zijn, zich bewust moeten zijn van de spelregels.
De fractie VVD vindt eveneens dat er integer is gehandeld en betreurt dat de regels
het lastig maken voor ondernemers om zich in te zetten in de politiek. Wellicht is het
een optie om met commissieleden flexibeler om te gaan in een dergelijke situaties
dan met raadsleden.
De burgemeester geeft over punt b. aan dat de commissie de stukken in voorbereiding had kunnen geven aan het college. Hij geeft aan dat de beantwoording terugkomt in de commissie.
Bij punt c. en d. zegt hij dat dit onderwerp in de Veiligheidsregio is uitgesteld, dit
wordt in de volgende vergadering van het algemeen bestuur opnieuw geagendeerd
en komt dan ook hier terug.
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Bij punt g. geeft hij aan dat integriteit een belangrijk en nauw gevolgd onderwerp is
en beaamt dat het goed is om de criteria nogmaals onder de loep te nemen. In dit
geval is slechts gehandeld naar de door de raad vastgestelde verordening. Omdat de
kwestie gevoelig en verdeeld lag in de gemeenteraad, is hier uiterst zorgvuldig en
transparant opgetreden. Over het inschakelen van de provincie zegt hij dat dit het
beeld zou geven dat er geen sprake van schijn van belangenverstrengeling zou zijn.
Hij wijst op het belang van de kwaliteit van het bestuur en erkent het spanningsveld,
zoals ook vermeld in de Handreiking van het ministerie. In afstemming met het presidium wordt dit onderwerp geagendeerd voor voorjaar 2014.

Agendanummer 4

Vaststellen Verordening elektronische publicaties gemeente
Asten

De fractie D66-HvA vraagt hoe het digitaal publiceren in zijn werk gaat en spreekt
haar voorkeur uit voor blijven publiceren op een vaste dag in de week.
De fractie Leefbaar Asten is het eens met de vaststelling en vraagt na te denken
over invulling van een dergelijke pagina op de website. Daarnaast wil zij weten hoe
het evalueren van het lezen van de papieren versie in zijn werk gaat.
De fractie PGA/PvdA verzoekt om een verwijzing naar de digitale publicaties in het
Peelbelang.
De fractie CDA is het eens met het digitaal gaan maar is kritisch over het aantal locaties (niet te veel) waar de papieren versie ter inzage wordt gelegd. Verder pleit zij
voor het gebruik van social media voor o.m. de verwijzing. De gerealiseerde bezuiniging is wat haar betreft prima. Nog meer bezuinigen is een brug te ver.
De fractie Algemeen Belang stemt in met de verordening en geeft eveneens aan
gebruik te maken van social media en goed te monitoren hoe het gaat.
De fractie VVD maakt zich zorgen over de doelgroep die geen internet heeft maar
vindt het goed om stap voor stap digitaal te gaan. Zij vraagt aandacht voor deze
doelgroep bij monitoring.
De burgemeester geeft aan dat een gedeelte van de publicaties (nieuws) schriftelijk
gaat en een gedeelte (bekendmakingen) niet. Er treedt zowel qua communicatiemiddelen als financiële middelen een verandering op. We zijn ons bewust van de doelgroep digibeet, nemen dit mee in de monitoring en zullen passend handelen wanneer
dit nodig is. Tot slot geeft hij aan dat het inderdaad goed is de verwijzing op diverse
plaatsen duidelijk op te nemen.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt
met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 5

Verordening winkeltijden 2014 inclusief zondagopenstelling

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-HVA dat de ruimste variant mbt de openingstijden (06.00 tm 22.00)
moet worden gekozen. Het is aan de ondernemers en de ondernemersvereniging om
de meest geschikte openingstijden te bepalen.
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De fractie Leefbaar Asten is het eens met vaststelling van de verordening. Het positieve advies van de OVA draagt daaraan bij. Wellicht is 10.00 uur wat vroeg om
open te gaan op zondagochtend. De bevoorrading zou wellicht nog daarvoor plaats
kunnen vinden waardoor de zondagsrust vroeg verstoord zou worden.
Om die reden en omdat de mening van de burgerij ook belangrijk is, geeft zij ter
overweging mee in de verordening op te nemen dat bevoorrading niet op zondag
mag plaatsvinden. Daarnaast vindt zij het belangrijk dat de concurrentiepositie van
Asten sterk blijft ten opzichte van omliggende gemeenten.
De fractie PGA/PvdA is het eens met de verordening maar vindt 10.00 uur eveneens vroeg met het oog op de mogelijke bevoorrading voorafgaand. Zij opteert voor
12.00 uur. Daarnaast staat specifiek genoemd ‘het verhuren van videobanden’. Deze
passage lijkt behoorlijk achterhaald en kan wat haar betreft worden verwijderd.
De fractie CDA is blij met het draagvlak van de OVA en vindt het prettig dat ondernemers zelf kunnen bepalen wanneer zij open gaan. Het past in de tijd maar zij
spreekt direct ook haar zorg uit voor de kleine ondernemers. Is het voor hen wel
rendabel om op zondag open te gaan?
Daarom is het goed om na 1 jaar te evalueren. Als e.e.a. negatief uitpakt, dient de
politiek in te grijpen vindt zij. Tot slot vraagt zij of de OVA interesse heeft om wellicht eerder open te gaan dan 10.00 uur. Dit met het oog op de verkoop van versartikelen. Bevoorraden heeft zij overigens liever niet op zondag.
De fractie Algemeen Belang is het eens dat er niet of minimaal bevoorraad moet
worden op zondag. Verder is zij positief over het stuk en de heldere en goede communicatie met betrokkenen. Het evaluatiemoment vindt zij belangrijk mede met het
oog op de haalbaarheid voor de kleine ondernemers. De openingstijden vindt zij prima als de ondernemers zelf het daarover ook eens zijn.
De fractie VVD is het eens met het stuk maar wat haar betreft mag de openingstijd
vrij worden gegeven tussen 6.00 en 22.00 uur en aan de ondernemers de keuze te
geven wanneer zij open gaan.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat e.e.a. afgestemd is met de OVA, zij vinden
openingstijden tussen 10.00 tot 20.00 uur prima. Dit omwille van rust, vrachtverkeer, overlast etc. Evalueren na een jaar is goed om indien nodig bij te kunnen sturen. Hij is het eens met het verwijderen van de passage over de videobanden.
Dat supermarkten vooruitlopend op de nieuwe regelgeving al open zijn, is prima.
Hierop wordt logisch- en gebruikelijkerwijs niet gehandhaafd. Tot slot geeft hij aan
het eens te zijn met de zorg voor de kleine ondernemers en dat het goed is dat Asten een sterke concurrentiepositie houdt ten opzichte van omliggende dorpen.
De voorzitter concludeert dat de commissie positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het stuk als B-stuk naar de raad.

Agendanummer 6

Informatievoorziening treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning

De fractie D66-HvA vraagt waarom er zo wordt afgeweken van punt 13, 14 en 16.
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.
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De fractie PGA/PvdA vraagt of het een probleem geeft dat de commissie zou hebben beslist in plaats van de gemeenteraad. Verder informeert zij naar de stand van
zaken met betrekking tot Landsbanki.
De fractie CDA vraagt goed te kijken naar de alternatieven voor schatkistbankieren.
De fractie Algemeen Belang vraagt zich af of het mogelijk is om in te zetten op
duurzame energie.
De fractie VVD maakt zich zorgen om de grondexploitatie maar kan zich verder vinden in de stukken.
Wethouder Van Bussel geeft over de grondexploitatie aan dat het verschil zit in Loverbosch en Heusden Oost. In duurzame ontwikkelingen investeren lijkt hem te risicovol maar wil het wel voorstellen.
Wat betreft Landsbanki geeft hij aan dat er onlangs weer € 50.000,- is vrijgekomen
maar dat dit stap voor stap gaat. Op de vraag over rechtmatigheid komt hij terug.
Over de lage renteopbrengsten oppert hij het idee om gelden bij andere gemeenten
te beleggen.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt
met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 7

Tussentijdse rapportage najaar 2013

Alle fracties stemmen in met de rapportage.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt
met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 8

a.
b.
c.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

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

Punt b.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat er schriftelijk gereageerd is op het onderdeel
‘verdeelsleutels’ dat vanavond in een Stuurgroepvergadering wordt besproken. Mogelijk volgt hierover donderdag, tijdens de gezamenlijke bijeenkomst voor raadsleden in Gemert, een terugkoppeling. Hij is er heel tevreden over dat Annick Buise, afdelingsmanager RO, programmamanager is geworden in de Peel. Zij zal binnen de
organisatie niet vervangen worden, wat impliciet een bezuiniging is. Er is een herverdeling van taken gemaakt onder de afdelingshoofden.

Agendanummer 9

Stukken ter kennisneming aan de commissie

a. Actueel overzicht handhavingszaken (vertrouwelijk)
(Burgemeester, info: e.vamelsfoort@asten.nl)

b. Memo inkoopbeleid
(Wethouder Van Bussel, info: e.starmans@asten.nl)

c. Memo parkeerboetes (toezegging 29-08-2013)
(Burgemeester, info: s.wispelweij@asten.nl)
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d. Memo inzake brief aan GS van Noord-Brabant inzake eerste reactie “Veerkrachtig
bestuur”
(Burgemeester, info: m.vanerp@asten.nl)

e. Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.
Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van dit agendapunt.
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Agendanummer10

Rondvraag

De fractie PGA/PvdA heeft een vraag van huishoudelijke aard en verzoekt om extra
kannen water voor het vervolg.
De fractie Algemeen Belang geeft aan dat bij appartementencomplex Lumina zich
regelmatig jongeren ophouden wat als intimiderend wordt ervaren door de bewoners. Eerder zijn er al politie, Boa, Onis en jongerenwerker bij betrokken geweest
maar zij wijzen naar elkaar. Wie is er hier aan zet om op te treden vraagt zij zich af.
De burgemeester geeft aan dat wethouder Huijsmans hierover gaat en zorgt voor
een schriftelijke reactie.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

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

dict: EvdH
typ : NO10
coll:

