COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL
VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie ALGEMENE ZAKEN en CONTROL, gehouden op 25 november 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. v/d Kerkhof, J.H.G. de Groot, P.W.J.M. v.d. Ven–Schriks,
A.H.H. Beniers, D. v.d. Wiel–Stevens, J.G. Janssen, M.J.H. Vankan,
J.P.M. Knapen, H.L.M. Span, J.P.A. Gondrie, R. Wever, J. Bazuin,
A.W. van Egmond.
burgemeester J. Beenakker, J.H.J. van Bussel en gemeentesecretaris W.M.A. Verberkt
C.W.J.B. Verborg
E.J.M. van Bussel

----Agenda (zoals gewijzigd vastgesteld)
1. Vaststellen agenda
2. Verslag van de openbare vergadering van 13 oktober 2010
3. Ingekomen stukken gericht aan de raad
4. Bedrijfsplan 2010-2014 en Programma Samenwerking en E-overheid
7. Belastingverordeningen 2011
5. Actualisering APV 2010
6. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost
8. Nota Communicatie 2010-2014
9. Prioriteiten Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2011-2014
10. Noordoostcorridor en Meros in Structuurvisie deel D Brainport Oost
11. Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten
12. Stukken ter kennisneming aan de commissie
13. Rondvraag
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat geen spreekrecht is aangevraagd en dat de omvraag begint bij de fractie D66-HvA.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Op verzoek van het lid Bazuin, omdat hij eerder wegmoet, stelt de voorzitter voor
om agendapunt 7 direct na agendapunt 4 te behandelen. De commissie stemt hiermee in.
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Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 13 oktober 2010

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 8 september 2010, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag: Aansluiting BAG;
b. Brief d.d. 29 september 2010, Gemeente Goedereede te Ouddorp: Motie samenwerking gemeenten bestuurlijke zelfstandigheid;
In handen van B&W ter voorbereiding:
c. Brief d.d. 21 september 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties te Den Haag: Septembercirculaire 2010.
Punt 3a.
Fractie D66-HvA vraagt om een terugkoppeling van het verslag en de resultaten van
aansluiting bij de BAG.
Burgermeester Beenakker zegt toe dat deze te zijner tijd ter inzage zullen worden
gelegd.
Punt 3c.
De fractie PGA/PvdA vraagt of de effecten kenbaar gemaakt kunnen worden en wat
deze betekenen voor Asten.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat effecten, voor zover bekend, vertaald zijn in
de begroting. Met name heeft dat te maken met de WMO. Voor zover ze nu nog niet
bekend zijn komen ze te zijner tijd terug in de eerstvolgende Berap.

Agendanummer 4

Bedrijfsplan 2010-2014 en Programma Samenwerking en Eoverheid

Gemeentesecretaris W. Verberkt geeft een mondeling presentatie over het bedrijfsplan 2010-2014 en programma Samenwerking en E-overheid.
In zijn beantwoording van vragen uit de fracties zegt hij dat met ondersteuning van
een e-gemeenteadviseur de uitvoering binnenshuis wordt gerealiseerd.
De borging van de wijze van bedrijfsvoering en het bedrijfsplan, waarbij het INKmodel wordt gevolgd, wordt ondermeer gerealiseerd via managementgesprekken
met afdelingshoofden, coördinatoren en medewerkers.
In het document zijn alle wetseisen opgenomen en in rapportages volgt de voortgang van de samenwerking.
De commissie zal met regelmaat op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen
en voortgang.
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis heeft genomen van de presentatie.

Agendanummer 7

Belastingverordeningen 2011

De fractie D66-HvA merkt op ten aanzien van de riool- en OZB-belasting, dat halverwege 2009 de inzameling van plastic afval is opgenomen. Hierdoor was 1 lediging
minder nodig. Deze besparing is bij de OZB meegenomen. In 2011 hebben we met
een heel jaar te maken. Dit betekent twee ledigingen minder.
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Dan kan met € 5.04 rekening kan gehouden, tenzij de kosten voor het inzamelen
van plastic hoger uitvallen dan genoemde besparing.
De fractie Leefbaar Asten adviseert positief maar vraagt aandacht voor de retourette.
De fractie PGA/PvdA vraagt of de inning van toeristenbelasting bij arbeidsmigranten goed wordt gehandhaafd. Daarnaast vraagt zij reactie op de berekening van Vereniging Eigen huis inzake de OZB-belasting
De fractie CDA zegt dat het voorstel weliswaar lastig te lezen was maar adviseert
positief. Verder vraagt zijn een toelichting op de tarievenberekening op pag. 2.
De fractie Algemeen Belang adviseert positief.
De fractie VVD sluit zich hierbij aan en geeft aan dat ingezameld plastic steeds meer
opbrengt, waarvan de gemeente mee kan profiteren.
Wethouder Van Bussel verwacht dat de afvaltarieven wellicht in de toekomst iets
omlaag kunnen. Dat sommige onderdelen lastig leesbaar zijn, kan hij zich voorstellen. Percentages mogen niet zomaar worden opgeteld. Bijvoorbeeld 100 – 3% + 3 %
is geen honderd meer. De tarifering heeft te maken met de wijze van opbouw van de
percentages. Inzake de berekening van de Vereniging Eigen Huis zegt hij dat er een
verkeerde afspiegeling wordt gegeven van een stijging van de woonlasten, als gevolg
van dezelfde rekenfout.
De retourette heeft de aandacht. Er wordt momenteel gekeken naar een alternatieve
voorziening.
De relatie tussen afvalstofheffing en OZB wordt verwerkt. Als precieze cijfers inzichtelijk zijn vinden aanpassingen plaats. Dit geldt ook voor de onderhandelingen inzake
de opbrengst van plastic afval.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt
met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 5

Actualisering APV 2010

De fractie D66-HvA adviseert positief.
De fractie Leefbaar Asten geeft aan blij te zijn met de actualisering van de APV en
ermee akkoord te gaan. Wel vraagt zij aandacht voor handhaving op objecten op- of
aan de openbare weg die er niet (meer) horen.
De fractie PGA/PvdA stemt in met doorgeleiding naar de raad. Zij vraagt over
art. 1.8 betreffende de weigeringsgronden of hier ook de groenvoorzieningen onder
de weigeringsgrond milieu vallen. Zij is van mening dat groenvoorzieningen ook een
weigeringsgrond kan zijn
De fractie CDA is blij dat er in DAS verband is gekeken maar vraagt zich af hoe het
staat met de ontheffingen van sluitingsuren van horecagelegenheden en of verengingen en ondernemers zijn betrokken bij de actualisering van de APV.
De fracties Algemeen Belang en VVD adviseren positief.
Burgmeester Beenakker geeft over de opmerking van objecten op- of aan de openbare weg aan, een stuk deregulering toe te passen. De vergunningplicht wordt hier
opgeven en er komen algemene regels voor terug die door het college worden vast-
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gesteld. De ervaring is dat er zich weinig problemen voordoen. Voor het ophangen
van spandoeken en plaatsen van driehoeksborden geldt een meldingsplicht. Ook het
reclamebeleid moet nog worden vastgesteld.
Wat betreft de weigeringsgrond groen, dit valt waarschijnlijk onder milieu maar dit
wordt nagekeken en zal voor de raad van 14 december worden teruggekoppeld. Artikel 2.29 over de sluitingstijden is niet aangepast. In artikelen 3, 4 en 6 heeft het college gedifferentieerde sluitingstijden vastgelegd. Hierin zijn ook de 5 ontheffingsmogelijkheden opgenomen. Tot slot geeft hij nog aan dat ondernemers en verengingen
inderdaad betrokken zijn bij de aanpassing van de APV.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 6

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant
Zuid-oost

De fractie D66-HvA vraagt of de kosten verder gaan stijgen en of de keuze tussen
regionale of lokale brandweer nog aan de orde is. Zij adviseert overigens positief.
De fractie Leefbaar Asten vraagt zich af of de aanstelling van een directeur GHOR
extra kosten voor de gemeente Asten met zich gaat meebrengen.
De fractie PGA/PvdA stemt in met het stuk en is van mening dat de brandweer lokaal moet blijven.
De fractie CDA spreekt ook haar zorg uit over de extra kosten van een functionaris.
De kostenverdeling vindt zij niet altijd helemaal eerlijk. Is het mogelijk een staatje te
maken van de kosten per inwoner in vergelijking met een stad als Eindhoven of Helmond? En kunnen we als gemeente überhaupt nog invloed uitoefen op de kosten?
De fractie Algemeen Belang sluit zich aan bij eerder genoemde aandachtspunten
en stemt in met de regeling.
De fractie VVD stemt eveneens in met de regeling.
Burgemeester Beenakker geeft aan dat er bewust is gekozen voor het in lokale
dienst houden van de vrijwilligers. Wat betreft de gemeenschappelijke regeling verandert er niets en over de kosten geeft hij aan dat er 10% korting plaatsvindt op de
inwonersbijdrage die we betalen aan de veiligheidsregio en voor de locale brandweer
waardoor de kosten minder worden.
Als we kijken naar de algemene kosten is er een stijging te zien door bijvoorbeeld de
stijging van opleidingskosten. Op dit moment vindt er een discussie plaats over de
extra investeringen bij de brandweer die per saldo niets extra’s heeft opgeleverd
voor de veiligheid. Wel wordt er meer ingezet op bemanning op voertuigen en het
voorkomen van slachtoffers die vallen in de eerste 2 minuten van een brand waarbij
nog geen brandweer aanwezig is.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt
met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 8

Nota Communicatie 2010-2014

De fractie D66-HvA is zeer enthousiast over de Nota Communicatie, met name het
onderdeel burgerparticipatie. Verder vraagt zij een toelichting op de kosten voor
communicatie centrumplannen? Zij ziet de tendens dat burgerparticipatie enkel
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wordt gebruikt als het “uitleggen van beleid”. Is dit dan een soort PR voor de coalitiepartijen? Inzake burgerparticipatie vraagt zij hoe en wie bepaalt wanneer dit wordt
ingezet. Moet de commissie niet hierbij worden betrokken? Tot slot vraagt zij of de
contractverlenging met het Peelbelang niet in de commissie besproken had moeten
worden. Zij adviseert overigens positief.
De fractie Leefbaar Asten is blij dat de bevindingen van de rekenkamercommissie
zijn meegenomen in de nota en dat er wordt gekeken vanuit het oogpunt van de
burger. Over het gebruik van sociale media geeft zij aan hierin graag te willen te
participeren. Er moet doeltreffend mee worden omgegaan om de juiste doelgroep te
bereiken. Verder verbaast zij zich over het feit dat het uitwerken van live uitzendingen, via SIRIS, van raads- en commissievergadering op de planning staan, omdat
hier nog geen formeel besluit over genomen is.
De fractie PGA/PvdA is het eens met het in een vroeg stadium betrekken van burgers om zo draagvlak te verkrijgen maar vraagt wat de rol van de wethouders hierbij
is. Bij gebruik van sociale media heeft zij haar bedenkingen. Het is weliswaar goed
om daar in mee te gaan maar de doelstelling moet helder blijven. Tot slot vraagt zij
in hoeverre de kosten van de externe adviseur hierin zijn meegenomen. Zij wenst
het team communicatie overigens veel succes bij het uitvoeren van de nota.
De fractie Algemeen Belang vindt het erg goed dat ook de sociale media worden
ingezet als instrument. Verder gaat ze akkoord met de nota en ondersteunt de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Goed en helder communiceren is belangrijk en burgerparticipatie moet altijd ondersteunend zijn en nooit ten koste gaan van
de slagvaardigheid.
De fractie VVD vindt het een goed stuk maar wil eveneens weten of de kosten voor
de consulent echt nodig zijn. Zij vindt goede communicatie overigens erg belangrijk.
De fractie CDA geeft aan er voor op te passen dat burgerparticipatie ten koste gaat
van de slagvaardigheid. Verder is zij positief over het stuk en is het eens met de inzet van sociale media om de burger dichter bij het bestuur te brengen. Zij vraagt of
er ook ideeën zijn om jongeren op deze manier te betrekken bij de politiek?
Wethouder Van Bussel zegt dat het contract met het Peelbelang aan verlenging toe
was. Het Peelbelang heeft bovendien de beste dekking en wordt het beste gelezen in
Asten.
Burgemeester Beenakker bedankt de commissie voor de positieve insteek. Over de
live uitzendingen geeft hij aan dat hiervoor in 2011, in samenwerking met Someren,
een voorstel komt. Wat betreft de kosten voor de consulent over centrumplannen
verwijst hij naar de behandeling in de commissie RUIMTE van 12 oktober jl. De capaciteit van het team Communicatie is beperkt en de kosten voor de communicatie
centrumplannen zijn eenmalig. Burgerparticipatie is belangrijk voor draagvlak maar
ook om burgers mee te laten denken. Burgers zijn vaak ervaringsdeskundig en kunnen inhoudelijk iets toevoegen aan het beleid. Deze deskundigheid moeten we benutten. Ook sociale media moeten doelgericht ingezet worden. De ontwikkelingen
gaan supersnel en bepaalde doelgroepen bereik je juist met deze media. Over participatie geeft hij aan dat team Communicatie altijd bij de intake van belangrijke projecten wordt betrokken en daar nadrukkelijk wordt gekeken naar de mogelijkheden
voor burgerparticipatie en wordt afgewogen of dit gewenst is.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid instemt met doorgeleiding van het stuk naar de raad.
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Agendanummer 9

Prioriteiten Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid (IVB)
2011-2014

De fractie D66-HvA is het in grote lijnen eens met het stuk maar vraagt zich met
betrekking tot punt 5 pag. 2 af wanneer wordt bepaald of de pilot handhaving voor
2011 wordt doorgezet.
De fractie Leefbaar Asten vindt dat de resultaten van snelheidsmetingen van auto’s
regelmatig aan de burgers gecommuniceerd dient te worden om hen bewust te maken van het feit dat het hier regelmatig over een subjectieve beleving van de snelheid en geen objectieve.
De fractie CDA is het eens met de prioriteitenlijst. Ook staat zij positief inzake aansluiting bij het veiligheidshuis. Verder verzoekt zij om strenge handhaving op drugsproblematiek en of het horecastappenplan ter inzage wordt gelegd. De gemeente
Veldhoven heeft veel goede voorbeelden als het gaat om horeca en alcohol waarmee
we in Asten ook wat kunnen.
De fracties PGA/PvdA en VVD kunnen zich vinden in het stuk en vragen naar de
relatie met het veiligheidshuis.
De fractie Algemeen Belang onderschrijft het stuk maar vraagt of de genoemde
prioriteiten al dan niet op volgorde staan. Inzake handhaving vraagt zij of het gaat
om politie of gemeentelijke handhaving.
De burgemeester licht toe dat het veiligheidshuis een fysieke locatie is waar verschillende instellingen in de regio samenwerken aan het terugdringen van overlast,
huiselijk geweld en criminaliteit. Op dit moment wordt gekeken hoe de effectiviteit
kan worden vergroot en de financiering kan worden geregeld. Nu wordt het veiligheidshuis voornamelijk door de provincie gefinancierd. Het horecastappenplan zal ter
inzage worden gelegd. De genoemde prioriteiten zijn hoofdprioriteiten en staan niet
op volgorde. In het actieplan is ook de gemeentelijke handhaving opgenomen. Over
de vraag of de pilot wordt doorgezet in de toekomst wordt nog overleg gevoerd.
De voorzitter concludeert dat het college kennis heeft genomen van wensen en bedenkingen.

Agendanummer 10

Noordoostcorridor en Meros in Structuurvisie deel D Brainport Oost

De fractie D66-HvA vindt de brief goed maar geeft de suggestie mee twee passages
te wijzigen. Zij stelt voor de zin die komt na ‘…dit houdt in voor de veel hogere kosten van infrastructuur..’ te verwijderen omdat deze tegenstrijdig is. Over de geluidreducerende maatregelen in Ommel wil zij een krachtigere formulering zoals: ‘Wij
rekenen erop dat u via geluidsreducerende maatregelen de overlast beperkt voor
Ommel.
De fractie Leefbaar Asten kan zich vinden in de brief.
De fractie PGA/PvdA kan zich niet vinden in de suggestie van de fractie D66-HvA.
Verder vraagt zij zich af of argumentatie uitgebreider zou moeten omdat de problemen niet voldoende in beeld zijn gebracht. Ook ziet zij graag aangegeven dat het
gewenst is om compensatiemogelijkheden in de regio te realiseren.
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De fractie CDA stemt in met de brief. Wel doet zij de suggestie om de formulering
aan te passen waar het gaat om Ommel waaruit blijkt dat de situatie in elk geval niet
mag verslechteren.
De fracties Algemeen Belang en VVD vinden het een goede brief en zijn het niet
eens met de nuancering die D66-HvA opteert.
Burgemeester Beenakker zegt dat de toonzetting van de brief van belang is om met
alle partijen in goed overleg te blijven. Er is volgende week een afspraak met een
delegatie vanuit Brouwhuis en er zijn gesprekken met bewoners in het gebied Diesdonk en met recreatiepark Prinsenmeer. Hij vindt daarom de huidige formulering het
beste. Wel vindt hij compensatie in de regio een goede aanvulling.
De voorzitter concludeert dat de commissie de brief met de aanpassing over compensatie in de regio onderschrijft. De brief kan mede namens de raad worden verzonden.

Agendanummer 11

a.

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

SRE- aangelegenheden

De burgemeester informeert de commissie over de regionale agenda en de daarin
genoemde thema’s. Verder ligt er een voorstel waarin 10% wordt bezuinigd op de
inwonersbijdrage per 2011.

Agendanummer 12
a.
b.
c.

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Brief d.d.12 oktober 2010, SRE Eindhoven, inzake Regionale Agenda;
Berap griffie 3e kwartaal;
Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.

Punt a.
De fractie PGA/ PvdA vindt de provincie de enig juiste overleginstantie als het gaat
Ruimtelijke Ordeningstaken.

Agendanummer 13

Rondvraag

De fractie PGA/PvdA constateert dat buitenlandse werknemers vaak het slachtoffer
zijn van fatale verkeersongevallen. Hier moet extra aandacht voor zijn.
De fractie CDA vraagt aandacht voor het vandalisme bij scholen. Daarnaast is het
verzenden van de college-informatiebrief per mail voldoende.
De burgemeester zegt dat inzake vandalisme het Varendonk College en de basisscholen in Asten bezig zijn met het maken van schoolveiligheidsplannen.
Inzake verkeersslachtoffers bij buitenlandse werknemers, is de politie gevraagd hieraan aandacht te besteden. Dit is ook gevraagd aan hun werkgevers.
De griffier concludeert, gelet op instemming van overige fracties, dat de collegeinformatiebrief enkel via de mail zal worden verzonden.
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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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