COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL
VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie ALGEMENE ZAKEN en CONTROL, gehouden op 19 mei 2010 in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De genodigden
De griffier
De notulist

J.G. Leenders
F.A.A.M. van de Kerkhof, J.H.G. de Groot, P.W.J.M. van de Ven–
Schriks, H.A.M. van Moorsel, A.H.H. Beniers, D. van de Wiel–
Stevens, M.A.T.M. van den Boomen, J.P.A. Gondrie, R. Wever,
J. Bazuin, A.W. van Egmond
burgemeester J. Beenakker, wethouder J.H.J. van Bussel,
C.W.J.B. Verborg
E.J.M. van Bussel

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 14 januari 2010
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Jaarverslag 2009 en Jaarplan 2010 Externe Veiligheid
5.
Gunning “Accountantscontrole gemeenten Asten, Laarbeek, Someren en
Veldhoven
6.
Legesverordening 2010, 1e wijziging
7.
Legesverordening 2010, 2e wijziging
8.
Tussenevaluatie buurtbemiddeling
9.
Evaluatie beleidsplan horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
10. Geluidsoverlast bij evenementen
11. Begroting SRE 2011
12. Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten
13. Stukken ter kennisneming aan de commissie
14. Rondvraag.
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat geen spreekrecht is aangevraagd en dat de omvraag begint bij de fractie CDA.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 14 januari 2010

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 23 december 2009, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: besluit wijziging rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers;
b. Brief d.d. 11 januari 2010, Deloitte te Eindhoven: aanvullende verantwoording
BANS SiSa-bijlage 2008- gemeente Asten KLIM040743;
c. Brief d.d. 11 januari 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raads- en commissieleden alsmede WGA-premie burgemeesters;
d. Brief d.d. 13 januari 2010, VNG te Den Haag: FLO-overgangsrecht: nieuwe ronde
aanleveren werkgevers- en werknemersgegevens 2010;
e. Brief d.d. 21 januari 2010, gemeente Son en Breugel: regionale samenwerking;
f. Brief d.d. 26 januari 2010, VNG te Den Haag: onderzoek “Mondiaal op eigen
schaal”;
g. Brief d.d. 28 januari 2010, SRE te Eindhoven: Ruimtelijk Programma Brainport;
h. Brief d.d. 3 februari 2010, Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel te Zeewolde: open brief aan de politieke partijen in uw gemeente;
i. Brief d.d. 7 februari 2010, de heer W. Aarts te Drunen: brief aan Noord-Brabantse
gemeenten op verzoek van de heer H. Willems burgemeester van Heusden;
j. Brief d.d. 17 februari 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: collegevorming en benoeming wethouders;
k. Brief d.d. 19 februari 2010, KPMG Audit te Amsterdam: aanbesteding accountantsdiensten;
l. Brief d.d. 23 februari 2010, VNG te Den Haag: kostenbesparing door loopbaanbeleid bij de brandweer;
m. Brief d.d. 1 maart 2010, Gemeente Someren: ondersteunen motie;
n. Brief d.d. 5 maart 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
te Den Haag: anticiperen op bevolkingsdaling;
o. Brief d.d. 5 maart 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
te Den Haag: gemeentefonds;
p. Brief d.d. 8 maart 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
te Den Haag: gemeentelijke indeling van Nederland;
q. Brief d.d. 10 maart 2010, VNG te Den Haag: advies: eenmalige uitkering in april
2010;
r. Brief d.d. 17 maart 2010, SRE te Eindhoven: raadsinformatiebrief over Regionale
samenwerking, financiën en ontwikkelingen;
s. Brief d.d. 21 maart 2010, de heer R. Rustema te Amsterdam: elektronische petities;
t. Brief d.d. 25 maart 2010, Rekenkamercommissie gemeente Asten: toezending
jaarverslag 2009;
u. Brief d.d. 12 april 2010, VNG te Den Haag: opschorting GO/OR;
v. Brief d.d. 15 april 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
te Den Haag: vergeten bijlage “Evaluatie vervangingsregeling”;
In handen van B&W ter afdoening
w. Brief d.d. 31 maart 2010, Partij voor de Dieren Noord Brabant te Grave: Partij
voor de Dieren vraagt wethouders Dierenwelzijn.
Punt b.
De fractie PGA/ PvdA vraagt om ter inzage legging van het verantwoordingverslag
SiSa
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Punt m.
De fractie CDA ondersteunt weliswaar de motie vanuit Someren inzake de sluitingstijden van de horeca maar wil voor Asten vasthouden aan de huidige sluitingstijden.
De fractie Algemeen Belang vraagt naar het standpunt van het college met betrekking tot deze motie.
Punt o.
De fractie Algemeen belang vraagt of met betrekking tot de WMO al iets bekend is
over de korting vanuit het gemeentefonds ondanks het lage medicijngebruik in
Asten.
Burgemeester Beenakker vindt de motie gemeente Someren (punt m) weliswaar
sympathiek, maar er ligt geen voornemen om het beleid in Asten te wijzigen.
Wethouder van Bussel zegt inzake punt b, ter inzage legging van het verantwoordingverslag toe. Voor wat betreft korting uit het gemeentefonds, punt o, is nog geen
helderheid.

Agendanummer 4

Jaarverslag 2009 en Jaarplan 2010 Externe Veiligheid

Mevrouw van Houts, beleidsmedewerker, taakveld veiligheid, geeft een presentatie
over het jaarverslag 2009 en jaarplan 2010.
De fractie Algemeen Belang vraagt of het mogelijk is bij wisseling van eigenaar van
een tankstation, de verkoop van LPG niet meer toe te staan i.v.m. het eventuele veiligheidsrisico. Daarnaast wil zij weten of er wordt toegezien op het feit of vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen, onverhoopt gebruik maakt van sluiproutes wanneer de
situatie hier om vraagt zoals bijvoorbeeld een ongeluk op een doorgaande route.
De fractie Leefbaar Asten vraagt hoeveel budget er is en hoe hierop wordt gecontroleerd.
De voorzitter/fractie CDA geeft mee dat er een hiaat is in de wetgeving als het
gaat om het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het komt voor dat gevaarlijke stoffen
worden vervoerd in kleinere, goedgekeurde verpakkingen, waardoor uitvoering van
voorschriften (bij grotere hoeveelheden) kan worden omzeild. Dus dan worden er
meer gevaarlijke stoffen vervoerd dan officieel bekend is. Hij raadt aan hierover contact op te nemen met de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
De burgemeester geeft aan dat wanneer een tankstation wisselt van eigenaar, het
niet mogelijk is de verkoop van LPG te verbieden wanneer normaal wordt voldaan
aan de wettelijke eisen.
Mevrouw van Houts neemt het punt m.b.t. sluipverkeer mee in haar terugkoppeling met de politie. Verder geeft zij aan dat er € 12.000,- beschikbaar is gesteld door
de provincie en dit waarschijnlijk een structureel bedrag wordt. Wat betreft de risico’s verwijst zij naar de website www.risicokaart.nl.
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis heeft genomen van het jaarverslag en jaarplan 2009/2010.

Agendanummer 5

Gunning “Accountantscontrole gemeenten Asten, Laarbeek, Someren en Veldhoven”

De fractie CDA vraagt of er gekwalificeerde bedrijven in het DAS-gebied hebben gereageerd en of hierop is gelet bij de gunning.
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De fractie Algemeen Belang vraagt zich af hoe het kan dat de waarderingspunten
zo ver uit elkaar liggen (7.3 en 5.8).
De fractie D66-HvA vraagt naar de inschrijvingsbedragen.
De fractie VVD vraagt waarom enkel deze gemeenten meedoen en niet andere gemeenten aangesloten bij het B.I.Z.O.B.?
De fractie PGA/PvdA geeft nog een toelichting op het gezamenlijk overleg met de
deelnemende gemeenten na afloop van de presentaties. Alle gemeenten gaven de
voorkeur aan het bureau Ernst & Young.
Mevrouw Peerlings, medewerker financieel beleid, legt namens de wethouder uit
dat het ging om een Europese aanbesteding waarvan de omzetomvang hoog ligt.
Hierdoor hebben ingeschreven: Deloitte, PriceWaterhouseCoopers en Ernst & Young.
Zij gaven allen een presentatie waarbij het bureau Ernst & Young het beste naar voren kwam. Ook is gekeken naar hoogte van de inschrijvingen. De hoogste was PriceWaterhouseCoopers en de laagste Deloitte. De precieze inschrijvingsbedragen liggen vertrouwelijk ter inzage. Het voorstel is gebaseerd op deze twee componenten
die met een vooraf gewogen zwaarte zijn meegenomen.
Op de vraag inzake de aanbesteding voor het hele B.I.Z.O.B.-gebied antwoordt zij
dat gemeenten zelf de keuze hebben om wel of niet mee te doen. Daarnaast spelen
contracttermijnen daarin ook een rol.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt
met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 6

Legesverordening 2010, 1e wijziging

Alle fracties adviseren positief ten aanzien van het voorstel.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt
met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 7

Legesverordening 2010, 2e wijziging

De fracties CDA, Algemeen Belang, PGA/PvdA, Leefbaar Asten en VVD gaan
akkoord met de wijziging.
De fractie D66-HvA vraagt in hoeverre er juridisch is gekeken of wijzigingen met terugwerkende kracht ingevoerd konden worden. Verder is zij het eens met de wijzigingen.
Wethouder van Bussel geeft aan dat de wet op 24 maart jl. is aangenomen. Derhalve kan die met terugwerkende kracht worden ingevoerd.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt
met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 8

Tussenevaluatie buurtbemiddeling
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De fractie CDA memoreert de goede resultaten van buurtbemiddeling. Zij vraagt
naar de mogelijkheden om vrijwilligers op te leiden tot coördinatoren om de kosten
te beperken.
De fracties Algemeen Belang en PGA/PvdA onderstrepen eveneens het goede
werk van buurtbemiddeling en vinden het een goed stuk.
De fractie Leefbaar Asten vraagt zich af of de kosten van buurtbemiddeling wel
opwegen tegen de baten.
De fracties D66-HvA en VVD vinden het eveneens een goed initiatief maar vragen
ook naar mogelijkheden om de kosten te beperken.
De burgemeester zegt dat de baten moeilijk zichtbaar te maken zijn hetgeen een
kosten-baten analyse bemoeilijkt. Buurtbemiddeling leidt tot minder inzet van politie.
Hij is van mening dat hierdoor de kosten zeker opwegen tegen de baten.
Hij licht de kostenkant nader toe. De coördinator is een professionele mediator. Verder is er ook sprake van opleidingskosten. Woningbouwcorporatie Bergopwaarts en
de gemeenten Asten en Someren dragen de kosten hiervoor. Er is niet gekeken naar
mogelijke bezuinigingsmaatregelen voor dit initiatief maar dat kan meegenomen
worden in de kerntakendiscussie. Echter ziet het er naar uit dat er weinig te bezuinigen valt gezien het een relatief goedkope oplossing is.
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis heeft genomen van de tussenevaluatie.

Agendanummer 9

Evaluatie beleidsplan horeca-, sport- en recreatieinrichtingen

De fractie CDA is positief over het stuk maar heeft nog een aantal vragen. Waarom
is er sprake van verschillen in sluitingstijden bij verenigingen. Is dit te vereenvoudigen door dit bijvoorbeeld gelijk te trekken?
Verder vraagt zij te kijken naar het aantal te verlenen ontheffingen voor licht. Men
kan deze maar liefst 12 keer aanvragen, tegen 10 ontheffingen voor geluid. Kan dit
mogelijk worden gekoppeld?
Wat betreft alcohol en jongeren, zegt zij dat het nog steeds eenvoudig is om alcohol
te verkrijgen voor jongeren onder de 16 jaar. Ze komen makkelijk de kroeg binnen
en daarnaast zijn er de nodige keten. Wordt hierop gehandhaafd? Over de sluitingstijden van de horeca is zij tevreden.
De fractie Algemeen Belang concludeert dat de evaluatie duidelijk is en richting
geeft. Er is geen reden tot wijziging van beleid.
De fractie PGA/PvdA vraagt of er gehandhaafd wordt wanneer men langer opengaat, zonder dat er een ontheffing wordt aangevraagd.
De fractie Leefbaar Asten vraagt nogmaals te handhaven op horecazaken die zoveel terras innemen zodat de doorgang wordt belemmerd.
Wethouder van Bussel zegt dat er goed beleid ligt en het punt van handhaving
voortdurend aandacht heeft. Er is zeer breed onderzoek gedaan naar meningen op
diverse terreinen en met de keuze voor het huidige sluitingstijdenbeleid is men tevreden. De sportverenigingen zijn zowel bij de totstandkoming van het beleid als de
evaluatie betrokken.
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De burgemeester geeft aan dat inzake het licht het gaat om landelijke regelgeving.
Maatwerk is hier dus niet mogelijk.
Voor de discrepantie m.b.t. tot de verkoop van drugs zijn beleidsregels vastgesteld.
Wanneer het gaat om ondergeschikte horeca dan geldt het bestemmingsplan, wanneer het geen ondergeschikte horeca is, dan gelden andere regels.
Over het alcoholgebruik bij jongeren, geeft hij aan dat er diverse projecten lopen. Dit
werpt zijn vruchten af want onderzoek wijst uit dat de gemiddelde startleeftijd voor
het drinken van alcohol door jongeren omhoog gaat. Er is dus meer bewustwording
bij ouders. Zij dragen uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid en moeten erop toezien dat in keten, geen drank wordt geschonken tegen betaling. Eerder is het standpunt ingenomen om hier vanuit de gemeente niet op te handhaven.
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis heeft genomen van wensen en
bedenkingen.

Agendanummer 10

Geluidsoverlast bij evenementen

De fractie CDA raadt aan om een decibelmeter aan te schaffen en stelt voor bij grote
evenementen de 80 db(A) norm te hanteren waardoor er geen overschrijdingen
meer zullen zijn. Naar hun mening zullen ook de klachten van bewoners waarschijnlijk afnemen. Wat dat betreft wil zij weten hoeveel waarschuwingen en bekeuringen
zijn uitgedeeld de laatste jaren?
Verder vindt zij het houden van enquêtes niet noodzakelijk. Liever laat zij de BOA
meer op pad gaan en laat zij de gemeente zelf metingen uitvoeren. Waar nodig moet
worden gehandhaafd, maar dit moet niet de insteek zijn. Verder vraagt zij naar de
mogelijkheid om tot een half uur na sluiting zachte achtergrond muziek toe te staan.
De fractie Algemeen Belang gaat akkoord met het stuk.
De fractie PGA/PvdA is tegen het verhogen van de geluidsbelastingnorm. Wel ziet
zij iets in de aanschaf van een geluidsmeter en verzoekt vervolgens iets te doen voor
de mensen in het appartementencomplex nabij Friends. Zij hebben elk jaar last van
het daar geproduceerde geluid, met name tijdens de kermis, ook al is dat de laatste
keer verbeterd. Tot slot wil zij weten waarom de passage over het circus is opgenomen.
De fracties Leefbaar Asten, D66-HvA en VVD zien niets in een verhoging van de
geluidsbelastingnorm, zij zijn voor het handhaven van de huidige norm van 75
db(A).
Wethouder van Bussel zegt dat de beleving van het geluid van de omwonenden
telt en niet het aantal decibellen op zich. Het handhaven van de huidige norm heeft
zijn voorkeur. Inmiddels is er een decibelmeter aangeschaft. Echter heeft het zelf
doen van onderzoek juridisch geen status, dit moet door het SRE gebeuren.
Wat betreft het circus, was er voor de werkbaarheid van de ambtenaar de behoefte
om hier kaders te stellen. Deze zijn er nu.
De burgemeester geeft aan dat er bij bepaalde evenementen op bepaalde momenten sprake is van een overtreding, echter wordt dit door de bewoners lang niet altijd
zo ervaren. Geluidsbeleving blijft subjectief. Wat betreft het aantal waarschuwingen
en bekeuringen geeft hij aan dat deze niet zijn uitgedeeld de laatste jaren.
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis heeft genomen van wensen en
bedenkingen.
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Agendanummer 11

Begroting SRE 2011

De fractie CDA pleit voor het aanhouden van de nullijn dus geen indexatie. Plustaken
moeten uitgevoerd worden waar deze het goedkoopst zijn.
De fractie Algemeen Belang vindt de speerpunten voor toerisme mager en kiest
liever eenzelfde insteek als de gemeente Deurne (zoals aangegeven in hun brief); dit
is een duidelijk signaal).
De fractie PGA/PvdA pleit voor het inzetten van een bezuiniging, omdat de gemeente dat ook moet doen.
De fractie Leefbaar Asten kan zich in de reactie van Deurne wel vinden. Verder
houdt ook zij minimaal vast aan de nullijn maar wil wel kijken naar de bezuinigingsmogelijkheden.
De fracties D66-HvA en VVD sluiten zich hierbij aan en stellen voor om dezelfde insteek te kiezen als de gemeente Deurne.
De burgmeester stelt voor een reactie te sturen naar het DB waarin de nullijn
wordt geadviseerd en een bezuiniging van 10% voor de komende jaren wordt voorbereid, zodat zij ook met gemeenten in de pas lopen.
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis heeft genomen van wensen en
bedenkingen. Afgesproken wordt dat de conceptbrief via de griffier naar de fractievoorzitters gaat. Als zij akkoord gaan wordt deze namens de raad voor 1 juni verstuurd.

Agendanummer 12

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

a. SRE- aangelegenheden.
Er zijn geen mededelingen.

Agendanummer 13

Stukken ter kennisneming aan de commissie

a. Afronding project rechtmatigheid;
b. Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid 2010;
c. Agenda 28 januari 2010 en verslag 11 november 2009 Algemeen Bestuur
Regionaal College Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant Politie Brabant ZuidOost;
d. Berap Griffie 2009;
e. Memo behandeling begrotingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen;
f. Agenda 24 maart 2010 en verslag 28 januari 2010 Algemeen Bestuur
Regionaal College Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant Politie Brabant ZuidOost;
g. Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.

Hierover zijn geen opmerkingen of vragen.
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Agendanummer 14

Rondvraag

De fractie CDA zegt dat onlangs voor een brand in het buitengebied water werd aangevoerd uit Deurne. Is dit nodig kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van
waterbassins bij agrariërs in de buurt. Zij stelt voor hierover te overleggen met het
ZLTO. Ook vraagt zij naar het aantal bezwaren inzake de WOZ.
De fractie Algemeen Belang vraagt of de kledinginzamelingsbak bij NWC, niet zijnde van ONA of Een Aarde is toegestaan? Zij is van mening dat hierover afspraken
liggen.
De fractie PGA/PvdA vraagt waarom er geen voorjaarsnota komt.
De burgemeester zal de commissie schriftelijk informeren over het bluswater en de
kledinginzameling.
Wethouder van Bussel geeft aan dat er geen afwijkend aantal klachten was inzake
de WOZ ten opzichte van vorig jaar. Hij zal de commissie schriftelijk informeren.
De griffier geeft aan dat de voorjaarsnota dit jaar wordt overgeslagen als gevolg
van de kerntakendiscussie die dit jaar zal worden gevoerd met gevolgen voor 2012
en verder.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

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