PUBLIEKSAGENDA 22 april 2014
Opening en trekken van het lot

1.

Vaststellen agenda

2.

Verslagen van de openbare raadsvergaderingen van 25 en 27 maart 2014

3.

Ingekomen stukken

4.

Coalitieakkoord

5.

Benoeming en beëdiging wethouders
Naar aanleiding van het bereiken van een coalitieakkoord en overeenstemming over
de portefeuilleverdeling op 8 april 2014 hebben de fracties Algemeen Belang, CDA en
Leefbaar Asten de volgende personen voorgedragen voor de functie van wethouder
van de gemeente Asten:
voor Algemeen Belang
voor het CDA
voor Leefbaar Asten

:
:
:

de heer J.H.J. van Bussel voor 0,8 fte
de heer T.M. Martens voor 0,9 fte
de heer J.C.M. Huijsmans voor 0,9 fte

De bestuurlijke formatie blijft hiermee op het niveau van de periode 2010-2014.
Voor de onderbouwing daarvan verwijzen wij u graag naar het Coalitieakkoord
gemeente Asten 2014-2018, dat met de agenda is meegezonden.
Voorgesteld wordt om conform bovenstaande te besluiten.

6.

Schorsing in verband met nieuwe raadsleden
o
Zitting Centraal Stembureau in verband met benoeming nieuwe raadsleden.
o
Ontvangst kennisgevingen benoeming.
o
Aanvaarding benoeming.

7.

Onderzoek geloofsbrieven van nieuw te benoemen leden van de raad
Ter voldoening aan artikel V4 van de Kieswet worden tijdens de raadsvergadering
van 22 april 2014 voor onderzoek neergelegd de geloofsbrieven van drie nieuw
benoemde leden van de gemeenteraad, noodzakelijk geworden na de benoeming van
drie raadsleden tot wethouder.
Op grond van artikel V4 Kieswet zullen de geschillen die met betrekking tot de
geloofsbrieven ontstaan door U moeten worden beslist.

8.

Beëdiging van de leden van de raad in ontstane vacatures door benoeming
wethouders

-29.

Benoeming van de leden van de functionele commissies en hun
plaatsvervangers
Ter voldoening aan artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies worden
tijdens de raadsvergadering van 22 april 2014 voor onderzoek neergelegd de
geloofsbrieven van de door de fracties voorgedragen burgercommissieleden.

10.

Onderzoek geloofsbrieven tot toelating burgercommissieleden

11.

Benoeming van voorzitters en hun plaatsvervangers van de functionele
commissies
In verband met het voorzitterschap van de functionele commissies hebben de
fracties Algemeen Belang, CDA en Leefbaar Asten kandidaten voorgedragen voor het
vervullen van deze functie.
Tevens is afgesproken dat de voorzitters bij ontstentenis of ziekte elkaar zullen
vervangen.
Dit leidt tot het volgende voorstel tot invulling van deze functies:
Commissie BURGERS.
Voorzitter:
M.J.H. Vankan
Commissie RUIMTE.
Voorzitter:
P.W.J.M. van de Ven-Schriks
Commissie ALGEMENE ZAKEN & CONTROL.
Voorzitter:
J.P.E. Bankers

12.

Herziening van de vertegenwoordiging in externe organisaties
Het coalitieakkoord van 8 april 2014 bevat een voorgenomen vertegenwoordiging in
externe organisaties. De raad dient een besluit te nemen over vertegenwoordiging in
drie organisaties. Over de overige –hierna genoemde- vertegenwoordigingen besluit
het college:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant
Algemeen bestuur Atlantgroep
Stuurgroep Programmaorganisatie Peel 6.1
Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Peel 6.1
Dagelijks Bestuur Openbaar Lichaam Peel 6.1
Algemeen bestuur BIZOB
Aandeelhoudersvergadering Brabant Water
Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Z.O.-Brabant
Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Z.O.-Brabant
BLINK afvalinzameling (Peelgemeenten + Nuenen)
Overlegorgaan Groote Peel
NV Bank Nederlandse Gemeenten

Na de benoeming van de wethouders stelt het college de portefeuilleverdeling en de
externe vertegenwoordiging definitief vast. Dit besluit wordt medegedeeld aan de
raad.

13.

Sluiting

