COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL
VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie ALGEMENE ZAKEN en CONTROL, gehouden op 15 oktober 2009 in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden
De genodigden
De griffier
De notulist
Afwezig

J.G. Leenders
E.P.M. van Zeeland, M.J.H. Vankan, P.W.J.M. v.d. Ven-Schriks,
P.J. Feijen
burgemeester J. Beenakker
C.W.J.B. Verborg
E.J.M. van Bussel
De commissieleden van de fractie PGA/PvdA hebben aangegeven helaas verhinderd te zijn.
-----

Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 25 juni 2009
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Treasury statuut
5.
Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten
6.
Stukken ter kennisneming aan de commissie
7.
Rondvraag

De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat geen spreekrecht is aangevraagd en dat de omvraag begint bij de fractie Leefbaar Asten.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 25 juni 2009

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 2 juni 2009, Gemeente Nuth: compensatie over hypotheekrenteaftrek
voor grenswerkers in Duitsland;
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b.

Brief d.d. 25 juni 2009, Gemeente Someren; ontwerpbegroting Veiligheidsregio
2010/meerjarenbegroting 2011-2013;
c. Brief d.d. 29 juni 2009, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Den Haag: Informeren over informatie voor derden vanaf het eerste kwartaal
2010;
d. Brief d.d. 2 juli 2009, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
te Den Haag: aanbiedingsbrief Uitvoeringsplan herziening Interbestuurlijk Toezicht;
e. Brief d.d. 2 juli 2009, Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant te Eindhoven: jaarrekening en jaarverslag 2008 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant;
f. Brief d.d. 2 juli 2009, Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant te Eindhoven: begroting
2010 en meerjarenraming 2011-2013 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant;
g. Brief d.d. 6 juli 2009, VNG te Den Haag: bekrachtiging onderhandelingsakkoord
vrijwilligers bij de brandweer;
h. Brief. d.d. 6 juli 2009, Provincie Noord Brabant Den Bosch: aangepast financieel
toezicht tijdens de economische crisis;
i. Brief d.d. 10 juli 2009, LOGA Den Haag: nieuwe rechtspositie vrijwilligers bij de
gemeentelijke brandweer;
j. Brief d.d. 15 juli 2009, SRE Eindhoven: programmabegroting SRE 2010;
k. Brief d.d. 22 juli 2009, ICAS Tilburg: uitvoering Visie Bedrijventerreinen;
l. Brief d.d. 23 juli 2009, VNG Den Haag: rapportage Monitoring Bestuursakkoord;
m. Brief d.d. 27 juli 2009, Gemeente Spijkenisse: motie bezuinigingen politie;
n. Brief d.d. 28 juli 2009, GGD’en Brabant en Zeeland: jaarverslag 2008;
o. Brief d.d. 30 juli 2009, Rekenkamercommissie Gemeente Asten; toezending opzet onderzoek “Onderzoeksopzet Communicatie en burgerparticipatie”;
p. Brief d.d. 7 september 2009, Rekenkamercommissie Gemeente Asten; mogelijkheid tot het aandragen van onderzoeksonderwerpen 2010;
q. Brief d.d. 25 september 2009, fam. Aarts: Alcohol en Vroeg op stap maatregelen
en opnemen in verkiezingsprogramma’s 2010;
In handen van B&W ter afdoening:
r. Brief d.d. 12 augustus 2009, VNG: tweede ledenraadpleging functiewaardering
Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van dit agendapunt.

Agendanummer 4

Treasury statuut

De fractie Leefbaar Asten kan zich in grote lijnen vinden in het statuut maar vraagt
zich af of het gestelde doel bereikt wordt indien belegd wordt bij banken met een AArating. Haar voorkeur is het enkel te beleggen bij Nederlandse banken met een AAArating.
Verder vraagt zij of de interne borging goed is beschreven en wat de wijzigingen zijn
t.o.v. het oude treasurystatuut.
De fractie Algemeen Belang merkt het volgende op:
• Kennis en kunde dienen gewaarborgd te blijven en zo mogelijk in het statuut te
worden opgenomen.
• Zij vraagt of beleggen bij de schatkist veel renteverschil betekent. Als dat zo is
heeft het haar voorkeur te beleggen bij een bank met AAA-rating.
• Leningen en garanties dienen via de gemeenteraad te lopen.
• Bij de risico’s ontbreekt het solvabiliteitsrisico, graag zag zij dat ook opgenomen.
• In art. 6 staat aangegeven dat de tussenpersoon geregistreerd dient te staan bij
de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maar het lijkt goed hierbij nog een andere
kwaliteit te vermelden.
• Tenslotte is zij van mening dat bij art. 8, de hardheidsclausule, toegevoegd moet
worden dat de gemeenteraad uiteindelijk verantwoordelijk is.
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De fractie VVD kan zich in grote lijnen vinden bij voorgaande punten. Zij is het echter niet eens met het voorstel van de fractie Algemeen Belang inzake de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. De raad besluit inzake het statuut, de uitvoering
daarvan, en ook de verantwoordelijkheid daarover ligt bij het college. Verder heeft
ook zij een voorkeur voor banken met een AAA-rating.
Betreffende art. 3, pnt. 9; lijkt het haar goed bij het vastzetten van gelden op te
nemen wat de maximum looptijden zijn. Tot slot vraagt de fractie een periodieke terugkoppeling van de stand van zaken, bijvoorbeeld bij de behandeling van de begroting en voorjaarsnota.
De fractie CDA stemt in met de aanpassingen van het statuut. Verder vraagt zij of
gebruik wordt gemaakt van externe deskundigheid en in welke mate.
Wat betreft de keuze voor enkel Nederlandse partijen wil zij graag de reden weten.
Tenslotte vraagt zij waarom de ontbindende voorwaarde is vervallen dat bij veranderingen in de rating de gelduitzetting gewijzigd kan worden.
De burgemeester geeft aan dat de werkgroep uit is gegaan van een AA-rating in
Nederland. Dit is zwaarder dan het advies van de commissie Ruddo, juni 2009.
Kiezen voor een AAA-rating bij enkel Nederlandse instellingen is erg veilig maar beperkt je in de spreiding omdat maar weinig banken deze status hebben. Het gaat dan
om de Rabo-bank, de BNG, de Waterschapsbank en de schatkist.
Het solvabiliteitsrisico is voldoende geborgd via de AAA-rating. Schatkistbankieren is
uitermate veilig maar heeft wel een beduidend lager rendement. Op borging van
kennis en kunde komt hij terug. Verder zal hij nagaan of de harheidsclausule aangepast dient te worden. Hem lijkt het vooralsnog juist dat leningen en garanties via de
gemeenteraad lopen. De onbindende voorwaarde wanneer de rating tussentijds wijzigt, is er uitgehaald omdat dit juridisch niet houdbaar is.
Verder is hem onduidelijk wat de fractie PGA/PvdA in haar schriftelijke bijdrage bedoelt met het opnemen van het kasgeldlimiet.
Tot slot is hij het eens met een regelmatige terugkoppeling naar de commissie.
Omdat er nog wat vragen zijn blijven liggen en omdat de tijd voor het eventueel
aanpassen van het voorstel en besluit voor de raad van 2 november wellicht te krap
is, stelt de griffier voor dit voorstel te behandelen als wensen en bedenkingen, en
een nieuw voorstel en besluit te behandelen in de commissie AZ&C van 26 november
en de raad van 15 december.
De commissie stemt hiermee in.
De voorzitter concludeert dat de commissie haar wensen en bedenkingen heeft uitgesproken en het aangepaste stuk in de commissie van november terugziet.

Agendanummer 5

a.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:

SRE- aangelegenheden.

De burgemeester geeft aan dat binnenkort wordt toegelicht vanuit het MT wat de
stand van zaken is met betrekking tot het project dienstverlening.
Ook de regionalisering van de brandweer zal binnenkort aan de orde komen.
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Agendanummer 6
a.
b.
c.
d.
e.

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Agenda + verslag vergaderingen Algemeen Bestuur Regionaal College;
De stille kracht, over de noodzaak van stadsregio’s;
Brief Recron, Horeca Nederland, Hiswa inzake maatregelen economische recessie;
Berap Griffie 1e half jaar 2009;
Lijst van toezeggingen.

Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van dit agendapunt.

Agendanummer 7

Rondvraag.

De fractie VVD geeft aan dat zij de bijeenkomst met de raden van Asten en Someren
als positief heeft ervaren.
De burgemeester geeft aan dat hieraan nog voor de verkiezingen een vervolg
wordt gegeven.

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

Voor verslag,
de griffier
ir. C.W.J.B. Verborg

dict: EvB
typ : 10
coll:

