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De voorzitter opent de vergadering.
Hij deelt mee dat de omvraag begint bij de fractie Algemeen Belang.
Voorts deelt hij mee dat er spreekrecht is aangevraagd door mevrouw Martens, bestuurder van PlatOO, ten aanzien van agendapunt 5, Beschikbaarstelling gelden onderwijshuisvestingsprogramma, en agendapunt 6, Verbouwingsplannen Brede Scholen, en geeft haar het woord.
Mevrouw Martens licht de situatie rondom openbare basisschool De Horizon toe. Zij
geeft aan dat brede scholen niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij.
Sinds juni van dit jaar heeft PlatOO een compleet verbouwingsplan voor De Horizon
gereed. De samenwerking tussen de drie partners De Horizon, Korein kinderopvang
en peuterspeelzaal Pinkeltje is op eigen initiatief ontstaan en garandeert een brede
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basis, zoals is aangegeven in de intentieverklaring. Dit concept kan echter momenteel niet uitgevoerd worden, omdat het gebouw belangrijk onderhoud behoeft omdat
het in slechte staat verkeert. PlatOO ziet de moderniseringsimpuls als een verantwoorde investering met een hoog maatschappelijk rendement. PlatOO is bereid om
zelf € 50.000,= te investeren voor het opknappen van de binnenkant van het gebouw. Verder wil zij de middelen voor onderwijskundige vernieuwingen die in het
verleden zijn toegekend aanwenden om het plan te financieren. Ten slotte is het college verzocht om via een huurwaardeconstructie de uitbreiding ten behoeve van de
kinderopvang mogelijk te maken. Zij is verheugd dat het college zich daartoe in principe bereid heeft verklaard.
De fractie PGA/PvdA wil graag weten of PlatOO onder een brede school, iets anders
verstaat dan een BMV en of zij voortborduurt op de eerder in de raad behandelde notitie over brede scholen. Ook wil zij weten of de renovatie en verbouwing bij De Horizon consequenties heeft voor Het Toverkruid, aangezien deze school ook semipermanente lokalen heeft.
Mevrouw Martens zegt dat niet eenduidig is wat men onder een brede school dan
wel BMV verstaat. PlatOO hanteert hier de term brede school. De drie genoemde
partners staan voor een doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Zij
staat achter de destijds, mede door PlatOO opgestelde notitie en hierop wordt voortgeborduurd. Nu is de daadwerkelijke uitvoering aan de orde. Zij licht verder toe dat
PlatOO van mening is dat alle basisscholen hun eigen identiteit vormgeven en autonomie hebben binnen de kaders van haar strategisch beleidsplan. Het Toverkruid en
De Horizon zijn twee zelfstandige scholen en zij wil beide scholen, gezien de vraag,
in de toekomst ook graag behouden. Dit plan heeft dus geen consequenties voor Het
Toverkruid.
De fractie Leefbaar Asten wil graag weten of PlatOO met betrekking tot BMV’s
doorgroeimogelijkheden ziet en of zij hier actief mee aan de slag gaat, of dat de ontwikkeling hier ophoudt. Verder geeft zij aan dat het IHP spreekt over een BMV voor
minimaal 8 groepen, terwijl PlatOO uitgaat van 5 of 6 groepen. Zij vraagt hoe PlatOO
denkt toe te kunnen groeien naar 8 groepen. Volgens haar heeft zowel het Toverkruid als De Horizon in de huidige situatie krap de omvang van een volledige school.
Mevrouw Martens zegt dat een brede school momenteel het enige haalbare is in Asten, doch in de toekomst ziet zij zeker meerwaarde in samenwerking met bijvoorbeeld het museum en sportvoorzieningen. Dit is echter afhankelijk van het aanbod.
PlatOO neemt in eerste instantie geen vervolgstappen, maar na realisatie van de
brede school gaat zij dit verder onderzoeken en eventueel hiertoe initiatieven nemen. Zij geeft verder aan dat het openbaar onderwijs in deze regio groeit. De Horizon heeft 8 leerjaren. Over het begrip “groepen” kan gediscussieerd worden. Als het
criterium per leerjaar 30 leerlingen is, dan wordt dit niet gehaald. Gezien de landelijke getallen is de schoolomvang van Het Toverkruid en De Horizon redelijk gemiddeld.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De voorzitter stelt voor de volgorde van de agenda aan te passen, derhalve na
agendapunt 4: agendapunt 7 (Beschikbaarstelling gelden onderwijshuisvestingsprogramma) en agendapunt 10 (Verbouwingsplannen brede scholen) te behandelen en
daarna te vervolgen met de overige punten. De commissie stemt hiermee in. De
agenda wordt conform dit voorstel gewijzigd vastgesteld.
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Verder vermeldt de voorzitter dat de fractie VVD vanavond niet is vertegenwoordigd vanwege plotselinge ziekte van de heer Kessels. Agendapunten zullen dan ook
sowieso als B-stuk door gaan naar de raad.

Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 12 oktober 2009

Het lid, mevrouw Berkers-Coolen, van de fractie Leefbaar Asten stelt de volgende
wijzigingen voor:
Pagina 2, agendanummer 4, 2e alinea, 7e regel:
De zinsnede: “…. en het kunstproject hoeven volgens haar niet ingezet te worden.”
wijzigen in “ …. en het geld wat beschikbaar was voor een kunstwerk op de Heesakkerweg kunnen ingezet worden voor het museum.”
Pagina 11, agendanummer 9, punt b:
De zin “De fractie Algemeen Belang wil graag weten …. verbeteracties gepland
zijn.” wijzigen in “De fractie Leefbaar Asten wil graag weten …. verbeteracties gepland zijn. Voorts complimenteert zij het college met het behaalde resultaat.”
Het lid, mevrouw Rijkers, van de fractie CDA, stelt de volgende wijziging voor:
Pagina 5, agendanummer 5, 4e regel van onder:
De zin “Zij wenst uitleg over de kosten van leerlingenvervoer indien de sportzaal ook
gebruikt gaat worden door andere scholen.” wijzigen in “Zij voorziet een stijging
van kosten van leerlingenvervoer indien de sportzaal ook gebruikt gaat worden door
andere scholen”.
Het verslag wordt conform de voorstellen gewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 6 maart 2009, Mevrouw L. Rijsdijk te Asten: Vroeg op stap maatregelen in gemeenteprogramma’s;
b. Brief d.d. 8 oktober 2009, Griffie Groningen: motie;
c. Brief d.d. 23 oktober2009, VNG te Den Haag: Aanbieding werkpakket CJG;
In handen van B&W ter voorbereiding:
d. Brief d.d. 5 oktober 2009, Mevrouw A. Hoefnagels en de heer F. Tinnemans te
Asten: op te richten Kunstwerk in Asten bij gelegenheid van 800 jaar Asten;
e. Brief d.d. 9 oktober 2009, GGD Brabant-Zuidoost te Helmond: begrotingswijziging GGD Brabant-Zuidoost.
Punt b.
De fractie PGA/PvdA ondersteunt deze motie en vraagt aan de andere fracties of
deze als zij wordt ingediend gezamenlijk ondertekend kan worden. Het gaat dan
daarbij niet over de letterlijke tekst maar over de strekking ervan.
De fractie Algemeen Belang verzoekt de fractie PGA/PvdA met een voorstel hiertoe
te komen. Dan kan zij bezien of het breed gedragen wordt.
De fractie CDA wil hierover eerst nader overleg voeren met de eigen fractie.
Wethouder Huijsmans vindt het voorbarig dit plan nu verder uit te werken en stelt
voor in de komende raadsperiode te bezien of de bereidheid bestaat hiervoor geld
vrij te maken.
Punt d.
De fracties CDA en Leefbaar Asten vinden het een goed idee en verzoeken deze
suggestie op te pakken en te bezien of cofinanciering mogelijk is.
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De fractie PGA/PvdA geeft aan dat het budget voor kunstwerken momenteel voor
het museum gereserveerd wordt. Zij wil dit idee echter niet zomaar aan de kant leggen en verzoekt, gezien het unieke karakter, de subsidiemogelijkheden te onderzoeken.

Agendanummer 4

Jaarverslag 2008 PlatOO (incl. toelichting door PlatOO)

Mevrouw Martens stelt de heren Heerkens en Van Wetten voor, directeuren van
respectievelijk De Horizon en Het Toverkruid. Zij zullen de specifieke situatie van
beide scholen naar aanleiding van het jaarverslag nader toelichten.
Zij geeft allereerst aan dat PlatOO actief is in het uitdragen van de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs en deze tracht waar te maken. Zij verwijst voorts
naar het financiële overzicht en de hoofdlijnen van de resultaten.
De heer Van Wetten benadrukt dat Het Toverkruid toegankelijk is voor iedereen. De
visie is dat kinderen uniek zijn en verschillen tussen kinderen worden gezien als een
kans. Er wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte om een bepaald doel te bereiken.
Los van de sfeer en het klimaat zal door middel van groepsplannen op het prestatieniveau een slag gemaakt worden. Tot slot geeft hij aan voldoende kansen te zien om
zelfstandig in Asten-Oost te blijven.
De heer Heerkens licht toe dat De Horizon zich de komende jaren richt op de sfeer
in combinatie met het “samengevoel”. De Horizon kan een brede school genoemd
worden, als ook Korein en Pinkeltje er een plaats vinden. Doel is te komen tot een
BMV, met wellicht een buurtwerkfunctie. Er zijn inmiddels contacten met de GGD en
De Horizon is actief binnen het CJG. De Horizon loopt momenteel een taalverbetertraject door om het leesonderwijs naar een hoger niveau te tillen. Ook wordt ingezet
op de peuters, zodat zij beter voorbereid naar groep 3 gaan.
Voorts geeft hij aan dat De Horizon en Het Toverkruid veel samenwerken. Hij is er
echter van overtuigd dat er behoefte is aan twee openbare scholen, gezien de verschillende doelgroepen en een andere insteek. Ook verwacht hij het komend jaar een
toename van het aantal leerlingen. Tot slot nodigt hij eenieder uit om op 17 januari
2010 de open dag van beide scholen, opgezet samen met partners Korein en Pinkeltje, te bezoeken.
De fractie CDA wil weten of er in het strategisch beleidsplan als iets te melden is
over de effecten van het managementinformatiesysteem?
De fractie PGA/PvdA vraagt wat het in 2008 uitgevoerde onderzoek naar de leefbaarheid in het schoolgebouw van Het Toverkruid inhield en wat de uitkomsten zijn.
Verder wil zij in het kader van het treasurybeleid weten of er een normering is vastgelegd voor de beleggingsbevoegdheden en of er een risicosysteem is vastgelegd als
er een beroep op tegoeden wordt gedaan.
Mevrouw Martens geeft aan dat alle scholen momenteel overgaan op hetzelfde managementinformatiesysteem. Dit leidt tot een eenduidige administratie. Ook kunnen
het leerlingvolgsysteem en de behaalde resultaten op identieke wijze gemonitoord
worden. Op bestuursniveau is het gemakkelijker gegevens te genereren en hierop te
sturen. Extra voordeel is dat het management van de organisatie elkaars gegevens
kan inzien.
Het uitgevoerde onderzoek leidde tot de conclusie dat het gebouw van Het Toverkruid absoluut aan vervanging toe is. De plannen hiervoor worden binnenkort gepresenteerd.
Zij geeft verder aan dat het College van Bestuur verantwoordelijk is voor het treasurybeleid. Statutair ligt vast dat de Raad van Toezicht mede de begroting goedkeurt
en daarbij afspraken vastlegt waarbinnen het College van Bestuur haar werkzaamheden mag uitvoeren. Eén van die afspraken betreft het treasurybeleid. Er zijn concrete afspraken gemaakt over binnen welke kaders gehandeld mag worden en wanneer het noodzakelijk is naar de Raad van Toezicht te gaan.
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De voorzitter dankt mevrouw Martens en de heren Heerkens en Van Wetten voor
hun toelichting en concludeert dat de commissie voldoende is geïnformeerd.

Agendanummer 5

Beschikbaarstelling gelden onderwijshuisvestingsprogramma

De fracties Algemeen Belang, CDA, PGA/PvdA en Leefbaar Asten adviseren positief.
De fractie PGA/PvdA vraagt waarom pas twee jaar na vaststelling van het IHP de
middelen voor de Deken van Houtschool en de Antoniusschool beschikbaar komen.
Verder wil zij weten of uit het beschikbaar gestelde budget voor nieuwbouw van de
Antoniusschool wel of niet de kosten voor vervangende, tijdelijke huisvesting betaald
moeten worden.
Wethouder Martens geeft aan dat het geld pas beschikbaar wordt gesteld op het
moment dat geld uitgegeven gaat worden. Dit betekent echter niet dat de middelen
ook perse in 2010 uitgegeven moeten worden. Vervangende en tijdelijke huisvesting
moet uit de bestaande budgetten betaald worden. Het totaal voor deze school beschikbare bedrag moet dus effectief worden ingezet.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 6

Verbouwingsplannen brede scholen

De fractie Algemeen Belang zegt dat dit voorstel overeenkomt met datgene wat zij
bij de vaststelling van het IHP al hebben aangegeven. Nu blijkt inderdaad dat bij De
Horizon technische/bouwkundige aanpassingen nodig zijn. Zij hecht belang aan een
goede accommodatie voor De Horizon. Het peuterspeelzaalwerk is daar al erg lang
actief en heeft als een van de eersten samen met PlatOO het initiatief genomen om
te komen tot een brede school. Zij vindt dat op de ingeslagen weg door gegaan moet
worden. Zij stelt voor eerst een brede school te ontwikkelen en in de toekomst te bezien of er mogelijkheden tot vorming van een BMV zijn. Zij stemt dan ook in grote
lijnen in met dit voorstel. Zij houdt vast aan de destijds gemaakte keuze om twee locaties voor openbaar onderwijs te behouden en wijst in dit kader op de zorgplicht
van het college ten aanzien van huisvesting.
De fractie CDA constateert dat alle vier de subsidieaanvragen zijn afgewezen. Zij
heeft gekeken naar het IHP en geeft aan dat daaruit de mogelijkheid voortvloeit om
in 2012 bijstellingen door te voeren. Het belang van het kind staat voorop en ook zij
hecht belang aan goede huisvesting. Zij houdt vast aan de regel uit het IHP dat een
school uit acht groepen dient te bestaan. Zij wenst voor De Horizon tot een brede
school te komen, maar wel onder de voorwaarde van acht groepen. Zij verzoekt bij
elkaar te rade te gaan hoe het gehele onderwijs zo sterk mogelijk neergezet kan
worden. Zij vraagt om een inspanningsverplichting om hier uit te komen, met begrip
en respect voor elkaars standpunt. Zij wijst in dit kader ook op de financiële positie
van de gemeente.
De fractie PGA/PvdA vindt het stuk moeilijk te begrijpen. Zij merkt op dat zij destijds niet heeft ingestemd met het IHP, omdat er te weinig aandacht was voor het
openbaar onderwijs en het volstrekt duidelijk was dat grondige renovatie van De Horizon nodig was. Er is inmiddels door het bestuur goed werk verricht door te kijken
naar de mogelijkheden om te komen tot een brede school.
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Zij merkt op dat er nieuwe uitgangspunten in het IHP worden genoemd die in het
vastgestelde IHP niet voorkomen. Zij noemt het blijkbaar thans geldende uitgangspunt dat het aantal schoolgebouwen in Asten verlaagd moet worden.
Zij is blij te kunnen constateren dat het college onderschrijft dat de staat van het
gebouw van De Horizon ingrijpen rechtvaardigt. De aanvrage van Het Lover voor een
combinatie met peuterspeelzaalwerk is om onbegrijpelijke redenen afgewezen. Zij wil
uitleg over het thans geformuleerde uitgangspunt dat alleen medewerking aan een
dergelijk verzoek verleend wordt indien Het Lover gecombineerd wordt met Het Toverkruid. Volgens haar dienen dergelijke grote afwijkingen van vastgesteld beleid
door de raad vastgesteld te worden en niet door het college. Ook vindt zij dat de
voorgestelde wijzigingen eerder gecommuniceerd hadden moeten worden.
Daarnaast wijst zij op de zorgplicht ten aanzien van huisvesting voor Het Toverkruid
en De Horizon. Zij is het eens met het voorstel voor een brede school voor De Horizon. Zij is benieuwd naar het rapport over Het Toverkruid, aangezien die locatie ook
aangepakt moet worden. Er kan nu niet gezegd worden dat hiervoor geen geld beschikbaar is. Zij opteert niet voor minder schoolgebouwen en ondersteunt het beleid
van het college dat niet vastgehouden hoeft te worden aan de norm van acht groepen. Ook zegt zij dat sprake is van een goede samenwerking, omdat het bestuur van
Prodas ingestemd heeft met de plannen van PlatOO.
De fractie Leefbaar Asten wenst vast te houden aan de norm van acht groepen
voor De Horizon. Het voorstel voor een brede school De Horizon verdient ondersteuning maar moet wel betaalbaar blijven, mede gezien het feit dat het aantal leerlingen
in Asten uiteindelijk terug zal lopen. Streven is te komen tot een evenwichtige verdeling van scholen in Asten. Zij roept de besturen van Prodas en PlatOO op samen te
onderzoeken waar mogelijkheden tot samenwerking liggen en daarbij alle opties en
combinaties open te houden. Ook Het Toverkruid voldoet niet aan het uitgangspunt
van acht groepen.
Wat betreft P’Ommeltje opteert zij voor aansluiting bij Pinkeltje. Dit voorkomt versnippering van peuterspeelzaalwerk.
Wethouder Martens geeft aan dat dit voorstel nu voor wensen en bedenkingen voorligt omdat inderdaad voorgesteld wordt op onderdelen af te wijken van het door de
raad vastgestelde IHP. Dit is de eerste mogelijkheid om deze plannen te communiceren. Hij merkt op dat de gemeente voor dit plan voor de Horizon geen onderwijshuisvestingsgeld in hoeft te zetten. De aangevraagde subsidies zijn afgewezen omdat
niet aan de criteria werd voldaan. Hij constateert dat twee fracties vast wensen te
houden aan de norm van acht klassen. Het uitgangspunt van 8 klassen staat ook in
het IHP. Het feit of het om een brede school of BMV gaat is hierbij niet van belang.
Het gaat om realisatie van een basisschool in combinatie met peuterspeelzaalwerk en
kinderopvang. Het basiscriterium daarbij is onderwijs van 0 tot 12 jaar. Die leerlijn
kan thans gerealiseerd worden.
Wat betreft het aantal schoolgebouwen bestaat, gelet op het aantal leerlingen, in Asten momenteel geen efficiënte situatie. Deze efficiency zal in de toekomst nog verder
afnemen. Om in de toekomst gebouwtechnisch efficiënter te zijn, dient overleg gevoerd te worden met de schoolbesturen over mogelijke samenwerking, hetgeen mogelijk leidt tot minder schoolgebouwen. Er zijn hiertoe diverse mogelijkheden. Het
college heeft getracht daarmee in Asten-Oost een begin te maken. Dit is echter nu
nog niet gelukt, maar wellicht lukt dit in de toekomst wel.
Wethouder Huijsmans beaamt dat het uitgangspunt om te komen tot minder
schoolgebouwen niet in het IHP terug te vinden is. Hij geeft aan dat vele partijen, inclusief Prodas en uitgezonderd PlatOO, inmiddels de visie steunen dat op termijn het
aantal schoolgebouwen in Asten verminderd moet worden. Het is volgens hem een
goede ontwikkeling als er in Asten-Oost een compromis gesloten kan worden. Om
brede scholen te creëren moet er voldoende aanbod van leerlingen zijn, anders is het
financieel niet haalbaar. Hij geeft aan dat PlatOO zou kunnen instemmen met toegroeien naar één locatie, onder de voorwaarde dat peuterspeelzaalwerk en kinderop-
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vang geïntegreerd wordt. Het college is dan bereid om de norm van acht groepen los
te laten.
Tweede termijn
Inspreekster mevrouw Martens zegt dat dit voorstel los staat van de subsidieaanvragen, omdat PlatOO de voorliggende plannen al had opgesteld voordat de mogelijkheid bestond subsidie aan te vragen. Zij hecht er aan op te merken dat de subsidietoekenning voor De Horizon slechts nipt is misgelopen. Zij is trots op het voorgelegde, voor de gemeente interessante, financiële plan. Zij is verheugd dat het college
deze mening deelt. Daarnaast merkt zij op dat PlatOO heeft aangegeven graag verder in overleg te gaan met de gemeente om Het Toverkruid en Het Lover in één
schoolgebouw te plaatsen. Dit is echter iets geheel anders dan er één school van te
maken. PlatOO staat dus wat dat betreft aan de zijde van de gemeente.
De fractie Algemeen Belang complimenteert het college met haar open vizier. Zij
wijst verder op de eigen verantwoordelijkheid voor schoolbesturen om kinderen in
een goede accommodatie les te geven.
De fractie CDA vindt het een goede ontwikkeling dat het peuterspeelzaalwerk bij de
St. Pieterschool onder één dak komt. Ook is zij blij te horen dat toekomstige huisvesting van Het Lover en Het Toverkruid in één gebouw voor PlatOO bespreekbaar is.
De fractie PGA/PvdA geeft aan dat de leerlijn en de inhoud van het onderwijs leidend moeten zijn boven de groepsnorm. Zij ondersteunt de gedachte om Prodas en
PlatOO aan tafel te brengen voor een mogelijke combinatie tussen Het Lover, Het
Toverkruid, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.
De fractie Leefbaar Asten geeft aan dat landelijk is bewezen dat meerdere scholen
in één gebouw ook optimaal kunnen functioneren. Met betrekking tot De Horizon
hecht zij aan het behoud van de norm van acht groepen. Ook ziet zij graag drie
BMV’s in Asten ontstaan en hoopt dat deze ontwikkeld kunnen worden. Uiteindelijk
dient het wel allemaal betaalbaar te zijn. Op een gegeven moment zullen er keuzes
gemaakt moeten worden, doch zij wenst deze nu nog even voor zich uit te schuiven.
De voorzitter concludeert dat het college kennis heeft genomen van de wensen en
bedenkingen, zodat deze meegenomen kunnen worden in het verdere traject.

Agendanummer 7

Uitvoering Wsw 2010-2011 Atlant Groep

De fractie Algemeen Belang wil graag weten of het risico bestaat dat de kosten hoger zijn dan de te ontvangen subsidie en zo ja, hoe deze kosten vervolgens gedekt
worden. Ook wenst zij uitleg over de uit te keren bonus. Verder kan zij instemmen
met het voorstel.
De fractie CDA complimenteert Atlant met het neergezette resultaat. Zij ziet echter
niet hoe liquiditeitsproblemen voorkomen kunnen worden door de subsidie voortaan
voor twee in plaats van één jaar te verstrekken. Zij vraagt of de door Atlant geformuleerde doelstelling van “weerstandsvermogen creëren” hiermee te maken heeft.
Zij verzoekt tevens om meer te sturen op de benadering van werkgevers en prestatieafspraken met hen te maken. Zij vindt hierover niets meer terug. Bovendien bestaat er de mogelijkheid tot subsidie van loonkosten. Zij denkt dat werkgevers hierdoor meer genegen zijn arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen.
Tot slot wil zij weten hoe het staat met plaatsing van WSW-ers binnen de gemeente
Asten als werkgever en vraagt zij of de leeftijd van 45-plussers bij plaatsing van
WSW-ers een rol speelt. Zij stemt overigens in met het voorstel.
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De fractie PGA/PvdA heeft vragen over de mandaatregeling. In alle andere onderdelen van het voorstel kan zij zich vinden. Er wordt gevraagd om jaarlijks de te verstrekken subsidie voor uitvoering te mandateren aan het college. Het gaat om forse
bedragen en zij ziet geen reden tot wijziging. De genoemde uitleg begrijpt zij niet,
met name niet de zinsnede over liquiditeitsproblemen.
Voorts spreekt zij haar zorg uit over de stijging van het aantal personen op de
wachtlijst en de gemiddelde wachttijd van 12 maanden. Zij verzoekt alles in het werk
te stellen om de wachtlijsten terug te dringen. Zij vindt het een goede zaak dat er
een aanvullende taakstelling is opgenomen en dat het positieve bedrijfsresultaat
hiervoor wordt aangewend. Zij wil tot slot nog graag weten wat de aflossing op de
lening van € 2.800.000,= betekent voor de gemeente Asten.
De fractie Leefbaar Asten merkt op dat liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan
doordat gelden pas achteraf aan Atlant verstrekt worden. De salarissen beslaan een
dermate grote post dat dit liquiditeitsproblemen kan geven. Het is een goed plan om
extra geld te reserveren voor de gemeentelijke taakstelling. Zij vindt wel dat Atlant
over deze inspanning verantwoording dient af te leggen en dat dit terug te vinden
moet zijn in het resultaat. Zij stemt eveneens in met het voorstel.
Wethouder Huijsmans licht toe dat er door het besluitvormingstraject van de raad
het risico bestaat achter de feiten aan te lopen, waardoor de gemeente te laat is met
de uitkering van gelden. Gevolg hiervan is dat salarissen niet tijdig betaald kunnen
worden, vandaar de voorgestelde mandaatregeling. Hij merkt op dat dit overigens
niets nieuws is in het kader van gemeenschappelijke regelingen, het gaat hier echter
wel over grote bedragen.
Dit jaar wordt nog een positief resultaat gerealiseerd. Het risico bestaat altijd dat in
de toekomst een tekort ontstaat. Nu er wat ruimte voor is, vond het bestuur het een
mooie geste om alle medewerkers een gelijke bonus van € 50,= te geven. Deze bonus vermenigvuldigt met het aantal werknemers leidt tot het genoemde bedrag.
De wachtlijstproblematiek is lastig op te lossen. De door het Rijk opgelegde taakstelling voor het komende jaar is 2 fte minder. De verwachting is dat het weer beter
gaat als de economie aantrekt. Hij geeft verder aan dat er een reserve wordt gevormd om in de komende jaren extra mensen te kunnen plaatsen.
Over de prestatieafspraken voor werkgevers merkt hij op dat de deelname aan Atlant Partnership nog steeds groeit. Ook de gemeente Asten doet mee en dit heeft al
geleid tot plaatsing van één persoon. De gemeente promoot eveneens het Atlant
Partnership bij grote ondernemers. De lening van € 2.800.000,= moet binnen afzienbare tijd afgelost zijn, hetgeen ook gaat lukken. Er hoeven derhalve geen nieuwe
verplichtingen aangegaan te worden. Als Atlant er financieel beter voorstaat en werkt
aan reservevorming, betekent dit uiteraard dat onze gemeente geen meerkosten
heeft. Er worden ook prestatie- en werkafspraken gemaakt via een benchmarkvergelijking. Op het moment dat Atlant dan hoger of lager scoort kan mogelijk meer of
minder geld beschikbaar gesteld worden.
De heer Baudoin, beleidsmedewerker afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, vult
verder aan dat de loonkostensubsidies in het kader van het participatiebudget op
grond van de Wet Werk en Bijstand verleend worden. Dit is een relatief duur instrument. Als iemand op een WSW-dienstverband is aangewezen, op een wachtlijst staat
en een WWB-uitkering ontvangt, dan wordt geprobeerd mensen in een voortraject
via loonkostensubsidies hier naartoe te leiden, omdat de WWB-uitkeringen zwaar
drukken op het gemeentelijk budget.
Tweede termijn
De fractie CDA vindt de winstdeling van € 50,= per werknemer een goede actie. Zij
is blij met de aanpak van de wachtlijstenproblematiek en de promotie van het Atlant
Partnership.
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De fractie PGA/PvdA merkt op dat mandatering inhoudt dat het college voor de uitvoering gemandateerd wordt, maar dat de verantwoordelijkheid bij de raad blijft. Dit
betekent dan ook dat de raad tijdig geïnformeerd moet worden over de drie punten
die in dit voorstel gemandateerd gaan worden. Onder deze voorwaarden kan zij ook
met dit onderdeel instemmen.
Wethouder Huijsmans geeft aan dat dit voorstel in alle gemeenteraden op dezelfde
manier voorligt. Om in de toekomst goed te kunnen sturen zullen notities voortaan
tijdig voorgelegd dienen te worden. Aan de opzet hiervan wordt momenteel gewerkt.

Agendanummer 8

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD BrabantZuidoost

De fracties Algemeen Belang, CDA en Leefbaar Asten kunnen instemmen met de
voorgestelde wijzigingen.
De fractie CDA wil graag weten of de inenting van kinderen extra kosten met zich
meebrengt.
De fractie PGA/PvdA ziet geen noodzaak tot aanpassing van de bevoegdheid van
het dagelijks bestuur als het over begrotingswijzigingen gaat, aangezien dit nog
nooit is voorgekomen. Zij merkt op dat een begrotingswijziging alleen mogelijk is als
meer dan 25% van het budget van het betrokken taakonderdeel wijzigt. Zij vindt dat
hierdoor teveel bevoegdheden van de raad overgedragen worden. Zij vraagt of de bij
de voorgestelde wijziging van artikel 26 genoemde redenen een en-en-en bepaling of
een of-of-of bepaling.
Wat betreft artikel 28, lid 5 over de bestemmingsreserve merkt zij op dat de hoogte
van de algemene reserve maximaal 5% van de omzet mag bedragen. Zij vindt dit
niet terug in het artikel en wenst dit als zodanig omschreven te zien. Zij kan instemmen met de voorgestelde wijzigingen behoudens de in artikel 26a voorgestelde
begrotingswijzigingen.
De fractie Leefbaar Asten vraagt met betrekking tot artikel 28 lid b hoe de afrekening met de gemeente plaatsvindt als de GGD na het eerste jaar nog geen reserve
heeft opgebouwd.
Wethouder Huijsmans geeft aan dat een verzoek tot begrotingswijziging niet vaak
voorkomt, maar vindt het toch wenselijk dit goed te regelen voor het geval zich dit in
de toekomst wel voordoet. Bij de redenen genoemd bij de wijziging van artikel 26 is
sprake van een of-of-of bepaling.
Het Algemeen Bestuur heeft aangegeven dat ook de GGD moet bezuinigen. De nullijn
is niet haalbaar, maar er is wel afgesproken een lager percentage te hanteren.
De norm van 5% voor de hoogte van de maximale algemene reserve is een gangbare norm. Om de GGD te dwingen goed om te gaan met hun financiën wordt deze reserve ingezet op het moment dat er forse tegenvallers komen. De inenting van kinderen heeft niet tot extra kosten geleid.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het stuk naar de raad.
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Agendanummer 9

Vaststellen 3 verordeningen met betrekking tot de Wet
Werk en Bijstand

De fracties Algemeen Belang, CDA, PGA/PvdA en Leefbaar Asten stemmen in
met het voorstel.
De fractie CDA wil met betrekking tot verordening 2 nog graag weten hoeveel uitkeringsgerechtigden geraakt worden door de korting van 20%.
De fractie Leefbaar Asten mist een aparte benoeming van de verschillen tussen de
verordeningen, met een specifieke uitleg van de gevolgen voor de gemeente Asten.
Dit is een aandachtspunt voor de toekomst.
Wethouder Huijsmans geeft aan dat hij beschikt over een overzicht van de verschillen. Dit overzicht zal ter inzage worden gelegd. Hij stelt voor de door te voeren wijzigingen tijdig te evalueren.
Mevrouw Conijn, beleidsmedewerker afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, licht
toe dat de korting van 10% naar 20% momenteel voor de gemeente Asten voor één
persoon geldt.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 10

Vaststellen 3 verordeningen met betrekking tot de Wet investeren in jongeren Asten 2010

De fracties Algemeen Belang, CDA, PGA/PvdA en Leefbaar Asten kunnen instemmen met het voorstel.
De fractie Leefbaar Asten vraagt of de kritiek van het maatschappelijk middenveld
in dit voorstel is verwerkt.
Wethouder Huijsmans geeft aan dat de kritiek niet is verwerkt, aangezien deze niet
heeft geleid tot aanpassing van de wet.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 11

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

a. Aanbesteding Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.
b. Stand van zaken iDOP Heusden.
c. SRE aangelegenheden.
Punt a.
Wethouder Huijsmans geeft aan dat er een nieuw aanbestedingstraject loopt samen
met Someren. Twee aanbieders hebben ingeschreven. De gunningfase is nu aangebroken. Er komt een budgetprobleem, omdat de inschrijvingen hoger zijn dan begroot. Omdat er binnen de individuele voorzieningen geld overblijft kan hiermee het
te verwachten tekort op het collectief vervoer in 2010 gedekt worden. Bij de begrotingsbehandelingen in 2010 zijn de gelden voor structureel onvoorzien echter op. In
2010 zal een voorstel voorgelegd worden om binnen het WMO-budget het CVV ge-
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dekt te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door aanpassing van verordeningen en eigen
bijdragen.
De fractie Algemeen Belang vraagt zich af of de criteria bij het aanbestedingstraject wel goed zijn gesteld en of er voldoende partijen zijn aangeschreven, gelet op
het tweetal inschrijvers. Ook wil zij graag weten of de aanbesteding door Bizob is
begeleid. Tot slot vraagt zij of de rol van de werkgroep nog relevant is.
De fractie PGA/PvdA vraagt zich af of de uiteindelijke aanbieding onderhandelbaar
is en of op basis van de gedane bieding alsnog kan worden afgezien van gunning.
Wethouder Huijsmans geeft aan dat de aanbesteding door Bizob is begeleid. Dit
traject wijkt nauwelijks af van eerder gestelde voorwaarden. De huidige praktijk laat
echter wel zien dat er tekorten in service en dienstverlening bestaan en er zijn kleine
wijzigingen doorgevoerd om dit te verbeteren. Hij geeft aan dat de tarieven onder
druk staan, echter gelet op andere gemeenten is dit een reële uitkomst. Hij merkt
nog op dat nog enig voordeel behaald is door samen te werken met Someren. Het
betrof een open aanbesteding, waar simpelweg weinig reacties op binnengekomen
zijn. Bij gebrek aan budget kan van gunning worden afgezien. Maar dan blijft de
vraag hoe verder te gaan. De huidige aanbieder zal op basis van de nieuwe tarieven
in het komend jaar nog twee maanden doorgaan.
Indien deze gunning niet doorgaat, gaat Someren alleen verder. De uiteindelijke
aanbieding is niet onderhandelbaar.
De rol van de werkgroep is niet relevant omdat het hier geen leerlingenvervoer betreft. Hij komt volgend jaar met nadere voorstellen.
Punt b.
Wethouder Huijsmans zegt dat na de vorige commissievergadering de gemeenschap het signaal heeft afgegeven dat zij het voorliggende voorstel geen haalbare
variant vindt. Wat betreft het pilotproject van Prodas is er inmiddels veel rekenwerk
verricht. Thans is duidelijk geworden dat de constructie van een Vereniging van
Eigenaren (VVE) in Heusden meer perspectief biedt dan in de Bloemenwijk. De gesprekken over een te realiseren huursituatie in de Bloemenwijk zijn inmiddels weer
opgepakt. In Heusden wordt nu ingezet op een VVE, mede gezien het draagvlak en
de gemaakte doorrekening. Conclusie is derhalve dat de versie die voorlag geen
goede optie was. Dit traject lijkt voordelen op te kunnen leveren. Het programma
van eisen dient daartoe wel enigszins aangepast te worden. Hierover vindt volop terugkoppeling plaats naar de gemeenschap. De verwachting is dat binnen twee weken
helderheid en overeenstemming bestaat. Bij instemming kan op 15 december een
voorstel aan het college voorgelegd worden, waarna dit uiteindelijk in de raadsvergadering van 2 februari a.s. behandeld kan worden.
Indien de komende twee weken alsnog de conclusie wordt getrokken dat ook deze
eigendomsvariant niet haalbaar is, dan komt de renovatieoptie weer in beeld. Overigens denkt hij nog steeds kansrijk te zijn voor maximale subsidie.
De fractie CDA geeft aan dat er in eerste instantie is aangegeven dat er geen subsidiemogelijkheden waren in geval van renovatie. Nu wordt gezegd dat er wél mogelijkheden zijn. Ook wil zij weten welke druk er vanuit de Provincie bestaat.
De fractie PGA/PvdA merkt op dat in de vorige commissievergadering is aangegeven dat het adviesteam op 20 oktober 2009 bijeen zou komen. Nu blijkt dat dit pas
morgen plaatsvindt.
Wethouder Huijsmans geeft aan dat je niet kunt zeggen dat er geen subsidiemogelijkheden zijn, maar het is onduidelijk wat de mogelijkheden wél zijn. Indien het tot
de terugvalvariant komt zal een nieuwe subsidieaanvrage gedaan moeten worden.
Hij licht verder toe dat de Provincie deze week overleg heeft en de hoop is dat nog
deze week terugkoppeling plaatsvindt. Het is essentieel om binnen enkele weken
helderheid te hebben omdat we binnen twee jaar aan de slag moeten zijn.
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De heer Baudoin, beleidsmedewerker afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, zegt
dat voor de Provincie de reconstructiedoelstelling de meetlat is voor toekenning van
subsidies aan de gemeente. Als daaraan niet wordt voldaan volgen nadien mogelijk
sancties en korting op subsidiebedragen. De beoordeling in hoeverre de reconstructiedoelen gerealiseerd zijn heeft inmiddels plaatsgevonden. Conclusie is dat de gemeente Asten niet achterloopt, maar er zijn wel degelijk nog taakstellingen die niet
volledig zijn ingevuld.
Punt c.
Hierover zijn geen mededelingen.

Agendanummer 12

Stukken ter kennisneming aan de commissie

a. Notulen Oogo-overleg 14 en 26 september 2009;
b. Lijst van toezeggingen.
Er zijn geen opmerkingen.
Agendanummer 13

Rondvraag

De fractie Algemeen Belang vraagt of de Koepel Zorgvragers vroegtijdig betrokken
en geïnformeerd wordt inzake de verhoging van de eigen bijdrages voor kilometervergoeding en Hulp bij Huishouden. Verder vraagt zij zich af of alle aanpassingen aan
scootmobielen door de nieuwe leverancier doorgevoerd gaan worden. Ook wil zij
graag weten of er al meer bekend is over de door het SRE beschikbaar te stellen gelden voor het museum. Tot slot vraagt zij of er al een overzicht meer- en minderwerk
van De Schop beschikbaar is.
De fractie CDA wenst het onderwerp dementie voor de komende jaren opgenomen
te zien op de lokale gezondheidsagenda en hier prioriteit aan te geven. Verder merkt
zij op dat de toegangsdeur tot De Schop slecht toegankelijk is voor minder validen.
Als er te zijner tijd financiële ruimte bestaat wenst zij ook de eerste toegangsdeur te
laten vervangen door een automatische deur.
De fractie Leefbaar Asten vindt dat met coulance moet worden omgegaan met afwijzingen van de subsidieaanvragen. Zij doelt hierbij op de aanvraag van Olympia
Boys.
Wethouder Huijsmans is het met het laatste niet eens. Zij vragen jaarlijks aan en
voor de 2e keer was de aanvraag te laat. Hiervoor zijn zij reeds eerder gewaarschuwd.
De vraag inzake de toegangsdeur van De Schop zal hij doorleiden naar de projectgroep, maar uiteraard kunnen geen toezeggingen gedaan worden. De renovatie verloopt voortvarend en tot nu toe wordt het budget niet overschreden. Er is overigens
nog geen meer- en minderwerkoverzicht beschikbaar.
De vraag inzake scootmobielen zal hij schriftelijk beantwoorden.
De Koepel Zorgvragers wordt vroegtijdig over wijziging van eigen bijdrages geïnformeerd en er bestaan hierover geen verschillen van mening.
Het onderwerp dementie heeft reeds de aandacht. Via ONIS loopt een project over
dit onderwerp.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Voor verslag,
de griffier
ir. C.W.J.B. Verborg

