VERSLAG
van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten, gehouden op
dinsdag 31 maart 2015, om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De griffier
De notulist

burgemeester H.G. Vos
F.G.A. Hurkmans, F.C. van Helmond, P.W.J.M. van de Ven–Schriks,
H.A.M. van Moorsel, P.P.M. Bakens, D.R. van Schijndel, J.P.E. Bankers, J.G. Leenders, J.H.G. de Groot, R. Wever, A.J. Koopman,
P.A.J.M. Berkers-Coolen, M.J.H. Vankan, M.A.T.M. van den
Boomen, A.H.H. Beniers, A.W. van Egmond
de wethouders J.H.J. van Bussel, Th.M. Martens en J.C.M. Huijsmans en de gemeentesecretaris W.M.A. Verberkt
M.B.W. van Erp-Sonnemans
M.J.C. Feijen-Lamberts

Afwezig m.k:

N. Hagelaar-Koppens

De genodigden

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 3 maart 2015
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Dienstverleningsovereenkomst zorg 2015 en Gewijzigde samenwerkingsovereenkomst Participatiewet 2015 gemeente Asten
5.
Statutenwijziging Raad van Toezicht PlatOO
6.
Vaststellen bestemmingsplan fietspad Meijelseweg
7.
Vaststellen bestemmingsplan De Loo 2 2014
8.
Nota verbonden partijen gemeente Asten 2015
9.
Accorderen gunningsadvies Accountantscontrole gemeenten Asten, Deurne,
Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren plus de GR Peel 6.1
10. Sluiting
De voorzitter opent de vergadering. Bij lot wordt bepaald dat de beraadslagingen
en eventuele hoofdelijke stemmingen zullen aanvangen bij het lid Leenders van de
fractie CDA.

Agendanummer
15.03/b.01

Vaststellen agenda

De voorzitter stelt voor om als agendapunt 10 toe te voegen: delegatiebesluit werkgeverscommissie griffie. De raad stemt hiermee in.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
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Agendanummer
15.03/b.02

Verslag van de openbare raadsvergadering van 3
maart 2015

Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke
stemming wordt het verslag vastgesteld.

Agendanummer
15.03/b.03

Ingekomen stukken en mededelingen

Zonder dat iemand het woord verlangt, worden de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen.
De voorzitter doet mededeling van de afmelding van de heer Jansen als burgercommissielid namens de fractie VVD in de commissies Ruimte en AZC.

Agendanummer
15.03/b.04

Dienstverleningsovereenkomst zorg 2015 en Gewijzigde samenwerkingsovereenkomst Participatiewet
2015 gemeente Asten

De fractie D66-HvA kan instemmen met het voorstel, maar heeft wel een aantal
opmerkingen.
• Dit betreft een regeling met terugwerkende kracht vanaf juli 2014 tot 1-1-2016.
De uitvoering is al gestart. Er zijn financiële consequenties voor de gemeente.
Het is mosterd na de maaltijd.
• We willen de lokale betrokkenheid vergroten. Uit de dienstverleningsovereenkomst lijkt het tegendeel het geval te zijn.
• Helmond doet voorbereiding, Helmond doet inrichting, met hoge overheadkosten
als gevolg. Is hier nog wat aan te doen?
• Uitvoeringskosten: de programmakosten worden omgeslagen naar gebruik per
gemeente, dat is logisch. Overhead en apparaatskosten: voor 1 aanvraag wordt
14,25 u consulent en 3 u per aanvraag voor administratieve ondersteuning gerekend: 900 euro. Dat is duur, terwijl er ook veel eenvoudige aanvragen zijn. Vanuit de AWBZ zijn al ongeveer 30% van de klanten bekend. Het betreft veel herindicaties. De gemiddelde tijdsinvestering is erg hoog. Het apparaat werkt bureaucratisering in de hand en dat staat haaks op gewenste deregulering. Wij proberen
lokaal te kantelen, dat moeten we dan centraal ook doen. Kosten apparaat en
overhead: worden verrekend per inwoner. Wij doen ons best lokaal, maar dat
heeft geen effect op onze financiële bijdrage. Verkeerde prikkel op deze manier.
Wethouder wat kunt u hier aan doen?
De fractie Leefbaar Asten kan instemmen met de overeenkomst. In de commissie
is afgesproken dat het de bedoeling is dit zo kort mogelijk te laten duren. Er zijn diverse kritische brieven vanuit de gemeenten verstuurd over de DVO. Het antwoord
daarop van Helmond was voldoende motivatie om de overeenkomst te tekenen. De
monitor die in april beschikbaar komt moet kritisch gevolgd worden.
Inhoudelijk ook vragen:
• Sociale domein: in de commissie van februari is aangeven om snel de website
Guido in de lucht te krijgen. Deze is nog niet beschikbaar, wanneer wel?
• Bereikbaarheid: diverse ouders met kinderen die behoefte hebben aan hulpmiddelen, bijv. rolstoelen hebben aangegeven dat de communicatie moeilijk gaat. Zit
hier al verbetering in?
De fractie PGA/PvdA staat achter het samenwerkingsverband, en de tijdelijkheid
via Helmond. Het is wel van belang dat de overhead niet teveel wordt, 60% is veel te
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hoog. Dit moeten we goed blijven controleren, monitoren etc. Van belang is ook dat
de klachtenregeling goed is.
De fractie VVD kan instemmen. Het is goed om de financiën te blijven monitoren.
We moeten dit laag houden voor de bewoners van Asten. Hij vraagt de wethouder
ook om verder te gaan kijken naar de tegenprestatie voor WMO en werk. En verder
geeft de fractie aan om richting toekomst bij de GGD misschien toch iets meer te
doen om jongeren bewust te maken met betrekking tot synthetische drugs. Dit lijkt
uit de hand te gaan lopen.
De fractie Algemeen Belang kan akkoord gaan. In de aanvang van een nieuw samenwerkingsverband heb je te maken met aanloopkosten. Dat is veel en lijkt wellicht veel, maar ze vraagt andere partijen dan ook met voorstellen te komen hoe het
minder kan. Gedurende dit jaar is het van belang om alle zeilen bij te zetten, de
puntjes op de i te krijgen om beter een vinger hierop te krijgen en de kosten naar
beneden te krijgen.
Wethouder Huijsmans,
• Ja, we sluiten een DVO met Helmond. Dat is een overgangssituatie. Dat wil niet
zeggen dat Helmond alles bepaalt. Integendeel, de discussie is in Peel 6.1 breed
gevoerd. Het is een gezamenlijk product. Visiestukken hierover zijn ook in de
raad behandeld.
• Ja, er zijn nogal wat kosten mee gemoeid. De organisatie is in ontwikkeling. Het
is lastig om meteen helemaal draaiend te zijn, ook qua klanttevredenheid, en ja
er gaat nog wel eens wat fout. Om een beeld te geven: in januari heeft het KCC
4898 contacten behandeld, in februari 3799, waarvan er 3658 zijn afgewerkt. De
wachttijd was gemiddeld 3.23 minuut in januari, in februari is dit teruggebracht
naar 1.04 minuut. 96,3 % van de telefoontjes is direct opgenomen, de gemiddelde gesprekstijd was 4.21 minuut. Inmiddels is de wachttijd dus teruggebracht tot
ongeveer 1 minuut. We mogen stellen dat er op zich geen verkeerde start is gemaakt, en dat er druk aan de slag is gegaan met signalen die er komen van klanten en medewerkers.
• 17 April a.s. gaan alle portefeuillehouders en 1 beleidsmedewerker per gemeente
en een aantal van Peel 6.1 een dag de hei op om te kijken waar we staan, waar
zijn verbetermomenten etc. Ook bekijken hoe dit voor de korte en lange termijn
tot aanpassingen kan leiden.
• Website Guido Asten: de bedoeling was inderdaad om begin februari te starten.
Daar hebben we ons in vergist, o.a. omdat de content voor de website vanuit
Peel 6.1 en vanuit de lokale betrokkenen zelf gevuld moet worden, en dat had
meer voeten in de aarde. Ook spelen er nog wat technische zaken. De website
komt pas in de lucht zodra deze in orde is. Inschatting: wordt halverwege april.
• Tegenprestatie WMO / werk: dit onderwerp staat op de agenda van de commissie
van volgende week. De raad heeft aan de voorkant kans om hierop te reageren.
Tweede termijn
De fractie Leefbaar Asten: goed voor ongeruste ouders dat er verbetering is. Benieuwd naar de uitkomsten van de heidag van 17 april a.s.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.
Agendanummer
15.03/b.05

Statutenwijziging Raad van Toezicht PlatOO

Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke
stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.
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Agendanummer
15.03/b.06

Vaststellen bestemmingsplan fietspad Meijelseweg

De fractie CDA vindt het besluit over dit fietspad van groot belang. Het gaat over de
gevaarlijkste weg die we hier in Asten kennen. Qua planning kan wellicht nog vlak
voor de bouwvak of direct daarna de schop in de grond gaan. Voor wat betreft de
omwonenden kan het niet vlug genoeg gaan. Dit is een goede en veilige fietsvoorziening. Het CDA kan instemmen.
De fractie D66-HvA vindt rondom de grondverwerving nog niet alles duidelijk. Ze
wacht eerst de reactie van de wethouder af. Veiligheid staat voorop, maar niet ten
koste van alles.
De fractie Leefbaar Asten geeft aan dat dit onderwerp al jarenplan speelt voor de
bewoners van de Meijelseweg. Ze is het eens met de vaststelling van dit bestemmingsplan. Ze kan instemmen met het voorliggende gewijzigde raadsvoorstel en met
de brief naar de provincie met het verzoek om aan te geven of er een aanwijzing
komt, i.v.m. de deadlines rondom de subsidie. Ze kan instemmen.
De fractie PGA/PvdA is ook voor. Graag z.s.m. aan de slag, zodat ook de subsidie
veilig gesteld wordt.
De fractie VVD was kritisch met betrekking tot het fietspad, met name door het
tijdspad. Dat ziet er nu goed uit. Ze is akkoord.
De fractie Algemeen Belang is ook voor aanleg van het fietspad. Het bestemmingsplan is akkoord. Ze is blij dat het een raadsbreed gedragen besluit zal zijn. De planning is cruciaal, het is van belang dat het hele verhaal nauwkeurig wordt bewaakt
door de wethouder om de subsidie binnen te halen.
Wethouder Martens is blij dat de raad snel wil beginnen. Er is directe communicatie
met de provincie om het plan snel door te laten lopen. Met betrekking tot de
grondaankopen zijn er nu vier mondelinge overeenkomsten, een zo goed als, en bij
vijf is nog enigszins discussie. Er zijn altijd mensen die wat langer wachten. De gemeente houdt de druk er op en wil de grond in eigendom voordat de schop de grond
in gaat. De wethouder heeft er alle vertrouwen in dat dit gered wordt. De planning
wordt na de bouwvak, ook omdat er pas na 15 juli bomen mogen worden gekapt,
i.v.m. de vogels.
Tweede termijn
De fractie D66-HvA constateert dat het antwoord van de wethouder haar bezwaren
heeft weggenomen. Ze kan ook instemmen met het voorstel.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer
15.03/b.07

Vaststellen bestemmingsplan De Loo 2 2014

De fractie CDA vindt het van belang dat er voor een kleine kern als Ommel voldoende huizen zijn. Dit bevordert de leefbaarheid zodat de gemeenschap dynamisch blijft.
Ze kan instemmen.
De fractie D66-HvA stemt in. Fijn dat deze ontwikkelingen in een kleine kern van de
grond komen. Ze steunt dit van harte.
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De fractie Algemeen Belang is ook verheugd, ze kan instemmen met het bestemmingsplan. De ontvangen aanvullende informatie was helder, ook over de planschadeclaims.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer
15.03/b.08

Nota verbonden partijen gemeente Asten 2015

Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke
stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer
15.03/b.09

Accorderen gunningsadvies Accountantscontrole gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond,
Laarbeek, Someren plus de GR Peel 6.1.

De voorzitter geeft aan dat vragen stellen over dit voorstel uiteraard mogelijk is, dit
moet echter dan wel in beslotenheid gebeuren. De raad heeft geen vragen, er kan in
het openbaar worden besloten onder dankzegging aan de raadsleden Van Moorsel en
Wever voor de goede voorbereiding.
Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke
stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer
15.03/b.10

Delegatiebesluit werkgeverscommissie griffie

De voorzitter geeft aan dat in het besluit van 3 februari jl. een komma onjuist
staat, die er uit zou moeten. Dit is in het presidium besproken.
Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke
stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

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

dict: MF
typ : NO03b
coll:
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