PUBLIEKSAGENDA 11 maart 2014

Opening en trekken van het lot

1.

Vaststellen agenda

2.

Verslag van de openbare raadsvergadering van 4 februari 2014.

3.

Ingekomen stukken

4.

Beleidskader Jeugdhulp in de Peelregio 2015-2015
Aan de gemeenteraad ligt het beleidskader Jeugdhulp in de Peelregio 2015-2016
voor, ter vaststelling. Daarmee worden de belangrijkste strategische keuzes
vastgelegd, zodat van daaruit het nieuwe stelsel jeugdhulp in Peelverband vorm
gegeven kan worden. Dit alles is er op gericht om per 1 januari 2015 inhoud te
kunnen geven aan de gemeentelijke financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid
voor de jeugdhulp.

5.

Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg
Met het opstellen en uitvoeren van een Regionaal Transitie Arrangement (RTA)
verwacht het Rijk van gemeenten dat zij (in regionaal verband) inzicht geven in de
wijze waarop zij:
• Continuïteit van zorg waarborgen voor zittende en wachtlijstcliënten per 31
december 2014;
• De hiervoor benodigde infrastructuur realiseren;
• De frictiekosten als gevolg van deze transitie beperken.
In de notitie ‘Verantwoord sturen’ Regionaal Transitiearrangement jeugdzorg, wordt
beschreven hoe in SRE-verband aan deze voorwaarden voldaan wordt.
Het college heeft reeds een voorgenomen besluit genomen over het RTA, in
afwachting van besluitvorming door de gemeenteraad. Nu de beoordeling van de
toetsingscommissie ontvangen is, wordt het Regionale Transitie Arrangement aan de
gemeenteraad ter instemming aangeboden.

6.

Strategische kadernota Participatiewet
Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet voegt de
Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong
samen. Er is straks 1 regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Hiermee
wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de
samenleving.
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De invoering van de Participatiewet in de Peel kent de volgende 3 fasen:
1. Het opstellen van een Strategische kadernotitie Participatiewet, waarin de
(bestuurlijke) uitgangspunten voor de uitvoering van de wet worden uitgewerkt.
2. Het opstellen van een Projectplan op basis waarvan de toekomstige
uitvoeringsstructuur kan worden vormgegeven.
3. Implementatie en voorbereiding van de nieuwe uitvoeringsstructuur op basis van
de Participatiewet.
De Strategische kadernotitie Participatiewet is inmiddels in concept gereed. Hierin
worden de uitgangspunten geformuleerd die het kader scheppen waarin de
implementatie van de Participatiewet in de Peelregio moet worden gerealiseerd. Deze
notitie zal vervolgens de basis vormen voor het opstellen van het Projectplan
Participatiewet Peelregio.

7.

Vaststelling bestemmingsplan Heusden, Meijelseweg ong. 2012
De heer Veugen wil op zijn perceel op de hoek Meijelseweg, Vinkenstraat in Heusden
een ruimte-voor-ruimte woning bouwen. Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld
om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. Het toestaan van deze nieuwe
woning in het buitengebied is mogelijk, omdat in ruil hiervoor elders binnen de
gemeente een intensieve veehouderij is gesaneerd.
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan Heusden Meijelseweg ong. 2012 vast
te stellen.

8.

Vaststelling bestemmingsplan Asten, Voordeldonk 2011
De families Geerts-Klaus en Van Eijk-Van de Mortel willen op hun gronden aan de
Voordeldonk in Asten in totaal drie ruimte-voor-ruimte woningen bouwen.
Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling planologisch
mogelijk te maken. Het plan voorziet in twee directe bouwtitels en een
wijzigingsbevoegdheid op grond waarvan burgemeester en wethouders een derde
woning kunnen toestaan. Het toestaan van de nieuwe woningen in het buitengebied
is mogelijk omdat in ruil hiervoor twee intensieve veehouderijen binnen de gemeente
Asten zijn gesaneerd.
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan Asten Voordeldonk 2011 vast te
stellen.
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9.

Vaststelling bestemmingsplan Manege Prins Willem Alexander
Manege Prins Willem-Alexander aan de Reeweg in Asten heeft de ambitie om uit te
groeien tot een internationaal hippisch outdoor park. Hiervoor verzoekt de familie
Heijligers het manegeterrein te vergroten en de bebouwingsmogelijkheden te
verruimen. Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling
planologisch mogelijk te maken.
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan Asten Reeweg 3 (manege Prins
Willem-Alexander) 2012 vast te stellen.

10.

Welstandsbeleid
Op 24 april 2012 is het huidige welstandsbeleid in de commissie Ruimte geëvalueerd.
Tijdens deze evaluatie is een aantal vragen voor ‘wensen en bedenkingen’ aan de
commissie voorgelegd om te beluisteren of het huidige beleid moet worden
aangepast, en zo ja, wat dan de lijn voor het toekomstige beleid is. Op basis van de
uitkomst in commissie en de daaruit getrokken conclusies is geen nieuwe
welstandsnota geschreven, maar is de huidige welstandsnota aangepast.
Wat is er aangepast?
- het welstandsniveau is verlaagd;
- het aantal beoordelingscriteria is verminderd;
- er zijn objectcriteria opgesteld voor plannen die niet meer door de
welstandscommissie worden getoetst;
- er is een excessenbeleid opgenomen om vervallen panden tegen te gaan;
- er is eenvoudig reclamebeleid opgenomen.
Hieronder worden de voorgestelde aanpassingen toegelicht.
De aangepaste concept-welstandsnota heeft van 28 november 2013 tot en met 27
december 2013 voor inspraak ter inzage gelegen en een overzicht met wijzigingen is
aan de eerder betrokken welstandsexperts toegezonden. Er zijn geen
inspraakreacties ontvangen.
Thans ligt de concept-welstandsnota ter vaststelling aan de raad.

11.

Verlenen toestemming aangaan Gemeenschappelijke Regeling Peel 6.1
Op 26 maart 2013 heeft de Stuurgroep Peel 6.1 een advies uitgebracht over
intensivering van de samenwerking tussen de zes Peelgemeenten. De
gemeenteraden van de zes Peelgemeenten hebben hierop eerder positief
gereageerd. Doelstelling van dit voorstel is de oprichting van een
gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie. In eerste instantie is deze bedoeld om
de drie grote decentralisaties (aanpassing Wmo, Jeugd wet en Participatiewet) goed
te doen landen.
Het ambitieniveau is hoger. Business cases voor uitvoering van andere taken zijn en
worden voorbereid. Als stip op de horizon is de mogelijkheid benoemd om te komen
tot een gezamenlijke ambtelijke uitvoeringsorganisatie. De weg daartoe moet in
stappen worden afgelegd als daarvoor gaande het proces draagvlak blijkt te bestaan.
Fasering is ook noodzakelijk omdat het proces om te komen tot de vorming van een
gezamenlijke uitvoeringsorganisatie onder geweldige tijdsdruk staat.
Het is een uitermate complexe operatie waarbij de wettelijke kaders op het tijdstip
van het in procedure brengen van deze gemeenschappelijke regeling nog niet helder
zijn, zeker niet voor de uitvoeringspraktijk.
Bij het vormgeven van deze gemeenschappelijke regeling is met veel onzekerheden
rekening gehouden. Dat is terug te vinden in de globale omschrijving en
verwijzingen naar nader overleg. De verwachting is dat eind 2014 een aantal zaken
nader ingevuld kan worden. Mogelijk kan dat dan aanleiding zijn voor een eerste
wijziging van deze regeling.
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12.

213-a Onderzoek naar verbonden partijen
In 2013 is het 213a-onderzoek naar verbonden partijen (o.a. gemeenschappelijke
regelingen) uitgevoerd. In het onderzoeksrapport “Regie in netwerken” wordt een
oordeel gegeven over de wijze van sturen en beheersen, verantwoorden en toezicht,
de risico’s en doeltreffendheid van verbonden partijen. Aangezien een drietal
aanbevelingen gericht zijn aan de raad, wordt de raad gevraagd of de raad de
conclusies herkent en akkoord is met de aanbevelingen.

13.

Herziening A.P.V.
De laatste algemene herziening van de APV dateert uit het jaar 2010. In 2013 is de
verplichte wijziging in verband met paracommercie doorgevoerd.
Deze algemene herziening 2014 brengt de APV up-to-date conform de
modelverordening van de VNG. De wijzigingen zijn voornamelijk redactioneel van
aard en kunnen worden aangemerkt als ‘puntjes op de i’. De bepalingen zijn
aangepast ten behoeve van de leesbaarheid en volledigheid van de verordening en
afstemming met de praktijk.
Deze herziening is mede gebaseerd op verzoeken c.q. advisering vanuit de interne
organisatie en de politie. Een voorbeeld is dat de politie de rooftassen opgenomen
wil zien.
De verordening is vergeleken met de recent vastgestelde verordeningen van andere
Peelgemeenten, zoals Someren en Deurne, die als voormalige DAS-gemeenten
dezelfde inhoud en opbouw in hun verordeningen hanteren.

14.

Treasurystatuut 2014 en Financiële verordening 2014
Het huidige treasurystatuut van de gemeente Asten is van 2009. De Wet Fido is per
14 december 2013 aangepast in verband met de Wet Verplicht schatkistbankieren.
Dit betekent dat decentrale overheden (o.a. gemeenten) verplicht zijn om hun
overtollige middelen in de schatkist aan te houden.
De commissie AZ&C is akkoord gegaan met het voorstel om conform artikel 4 van
bijlage 3 (beheersdeel Treasurystatuut) niet meer twee keer per jaar een
terugkoppeling van de treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning te laten
plaatsvinden aan de commissie AZ&C, maar 1 keer per jaar.
Bovenstaande twee feiten geven aanleiding om een vernieuwd Treasurystatuut voor
te leggen aan de raad.

15.

Verordening basisregistratie personen
Op 6 januari 2014 is de Wet basisregistratie personen (BRP) in werking getreden.
Door de inwerkingtreding van deze wet vervallen automatisch alle verordeningen en
reglementen die tot stand zijn gekomen onder het regime van de Wet gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (Wgba).
Om een adequate grondslag te bieden voor het verstrekken van gegevens moet een
nieuwe verordening vastgesteld worden.
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Eerste wijziging Legesverordening 2014
De Eerste Kamer heeft 17 december 2013 ingestemd met de wijziging van de
Paspoortwet, waardoor vanaf 9 maart ook de duur van en de maximale tarieven voor
de reisdocumenten veranderen. De wijziging van de Paspoortwet vergt eveneens een
aanpassing van de legesverordening zelf.
Dit is de aanleiding om u een voorstel te doen de Legesverordening 2014 per 9
maart 2014 te wijzigen.

17.

1e Wijziging GR Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant
Op 18 december 2012 heeft de gemeenteraad toestemming verleend aan het college
tot het treffen van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD) Zuidoost-Brabant. Het college heeft vervolgens in hun
vergadering van 18 januari 2013 besloten om een GR te treffen tot oprichting en
instandhouding van een RUD. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft bij brief laten weten dat de GR nu op enkele punten
gewijzigd moet worden.
Omdat de GR is aangegaan door colleges van deelnemende gemeenten/provincie
moet ook aanpassing van de regeling geschieden door middel van besluitvorming in
deze colleges. Op grond van artikel 51, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen kan een college echter pas tot wijziging besluiten, nadat zij daarvoor
toestemming heeft gekregen van de gemeenteraad. Op grond van het tweede lid van
dat artikel kan de toestemming overigens slechts worden onthouden wegens strijd
met het recht of het algemeen belang.
Het Dagelijks Bestuur heeft het college verzocht om de gemeenteraad te verzoeken
toestemming te verlenen voor de 1e wijziging van de GR en indien deze wordt
verleend vervolgens zelf tot wijziging te besluiten.

18.

Benoemingsprocedure wethouders
Aan de raad wordt voorgesteld de benoemingsprocedure voor wethouders aan te
vullen. Het reglement van orde dient hiervoor te worden aangepast.

19.

Initiatiefvoorstel fractie D’66-Hart van Asten: Invoering starterslening
gemeente Asten

20.

Initiatiefvoorstel fractie Leefbaar Asten: Zwerfafvalproject 2014-2015

21.

Sluiting

