PUBLIEKSAGENDA 4 februari 2014

Opening en trekken van het lot

1.

Vaststellen agenda

2.

Verslag van de openbare raadsvergadering van 17 december 2013.

3.

Ingekomen stukken

4.

Nota integraal jeugdbeleid gemeente Asten 2014-2017, inclusief
Uitvoeringsprogramma 2014-2017
Voor u ligt de ‘Nota integraal jeugdbeleid gemeente Asten 2014-2017, inclusief
uitvoeringsprogramma 2014-2017’. In deze nota worden de visie, het doel, de
uitgangspunten en de randvoorwaarden van het jeugdbeleid voor de komende 4
jaren beschreven. Tevens zijn een 32-tal speerpunten opgenomen. De speerpunten
geven aan waar de gemeente in de periode 2014-2017 extra op gaat inzetten.
De nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Someren, met als
eindresultaat twee nota’s. Het algemene deel van de nota is voor beide gemeenten
hetzelfde. De verschillen zitten met name in de geformuleerde speerpunten.

5.

Toekennen subsidie en aanvullende subsidie aan Atlant Groep ten
Behoeve van uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)
Er dient een aantal besluiten genomen te worden inzake de Wsw:
Vaststelling subsidie inzake de uitvoering van de Wsw en de bijbehorende
voorwaarden.
Wat te doen met de aanvullende subsidie Wsw 2013.

6.

Uniformering Verordening maatschappelijke ondersteuning
De raad heeft op 17 september jl. ingestemd met de vormgeving van een
gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor prestatieveld 6 van de Wmo zoals
beschreven in het document ‘Uitvoeringsorganisatie Peelsamenwerking Wmo
Prestatieveld 6’.
Uitgangspunt daarbij is dat het uitvoeringsbeleid voor prestatieveld 6, zoals de
verordening en de beleidsregels, eenduidig wordt vormgegeven door te komen tot
één Verordening, één Besluit en eventueel één set Beleidsregels voor de
gezamenlijke Peelgemeenten. Omdat het vaststellen van de Verordening een
verantwoordelijkheid van de gemeenteraden is, ligt de Verordening maatschappelijke
ondersteuning Peelgemeente Asten 2014 (inclusief de toelichting) nu ter vaststelling
aan de raad voor.

-27.

Onderwijshuisvestingsprogramma 2014
Beschikbaarstelling van € 63.212,12 ten behoeve van het
onderwijshuisvestingsprogramma 2014.
Het betreft:
1. Basisschool Voordeldonk
a. Vervangen dakafwerking
b. Overdekte fietsenstalling
c. Vervangen riolering
2. Basisschool De Horizon
a. Vervangen lichtkoepel
3. Basisschool Het Toverkruid
a. Vervangen riolering
Totaal

€ 5.048,00
€ 48.048,00
€ 5.595,45

€ 416,94

€ 4.103,73
€ 63.212,12

8.

Vaststellen bestemmingsplan Hindert 2 2012
De heer Van Helmond wil zijn intensieve veehouderijlocatie aan Hindert 2 in Asten
saneren en herontwikkelen. Zijn plan bestaat uit de omschakeling van het bestaande
kippenbedrijf naar een paardenhouderij in combinatie met de oprichting van drie
Ruimte-voor-Ruimte woningen. Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om deze
ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan Asten Hindert 2 2012 vast te stellen.

9.

Zienswijze op herziene begroting 2014 SRE en uitgangspunten voor de
Nieuwe gemeenschappelijke regeling
Door het SRE wordt aan de gemeenteraad gevraagd om voor 7 februari 2014 op
twee punten een zienswijze in te brengen:
1. De herziene begroting 2014;
2. De uitgangspunten voor de nieuwe gemeenschappelijke regeling zoals is
opgenomen in het bijgevoegde Regioraadsvoorstel.
Op basis van de stukken die door het SRE zijn toegezonden is het niet mogelijk om
de financiële consequenties voor de gemeente Asten in kaart te brengen. Het
voorstel is daarom om in de concept zienswijze op te nemen dat niet met de
herziene begroting 2014 kan worden ingestemd alvorens door het SRE duidelijkheid
is verstrekt over onderstaande punten:
- wat gaan de “over te dragen SRE taken” kosten ?
- is de omvang van de reserve voldoende ?
- wat zijn de structurele personele financiële risico’s van de achtergebleven
medewerkers ?
- wat zijn nu precies de financiële consequenties voor de gemeente Asten?
Er kan wel worden ingestemd met de uitgangspunten voor een nieuwe
gemeenschappelijke regeling.
Daarnaast wordt aan de gemeenteraad geadviseerd om het verschil van € 2,82 te
reserveren voor “over te dragen SRE taken” om op subregionaal niveau invulling te
kunnen geven aan deze taken.

10.

Sluiting

