COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL
VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie ALGEMENE ZAKEN en CONTROL, gehouden op 25 april 2012 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, A.H.H. Beniers,
D. van de Wiel–Stevens, M.J.H. Vankan, J.P.M. Knapen, H.L.M.
Span, L.H. van der Aa, R. Wever, J. Bazuin, A.W. van Egmond
burgemeester S.P. Grem, J.H.J. van Bussel
M.B.W. van Erp-Sonnemans
W.J.M. Lenders
-----

Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 9 februari 2012
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Presentaties majeure ontwikkelingen veiligheid
a: Nationale politie b. regionalisering brandweer
5.
Evaluatie Centrummanagement Asten inclusief presentatie
6.
Wijziging Brandbeveiligingsverordening 2010
7.
Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Asten
8.
Informatievoorziening treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning
9.
Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten
10. Stukken ter kennisneming aan de commissie
11. Rondvraag

De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat geen spreekrecht is aangevraagd en dat de omvraag begint bij de fractie VVD. De fractie Algemeen Belang is
verhinderd.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 9 februari 2012

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 9 februari 2012, Gemeenteraad Opmeer: Initiatiefvoorstel Meldpunt
Midden en Oost-Europeanen;
b. Brief d.d. 23 februari 2012, Gemeenteraad Doesburg: Motie Meldpunt Midden en
Oost Europeanen;
c. Brief d.d. 17 februari 2012, Raadslid.nu: Handreiking voor het treffen van adequate maatregelen in geval van bedreigingen met agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders;
d. Brief d.d. 22 februari 2012, Burgerrechtenvereniging Vrijbit: Geen verwijdering
vingerafdrukken uit reisdocumentatie administraties;
e. Brief d.d. 112 maart 2012, Gemeente Langedijk te Zuid-Scharwoude: Oproep
ondersteuning motie veilige opvang van jeugdige asielzoekers binnen gemeentegrenzen;
f. Brief d.d. 28 maart 2012, Gemeente Westland te Naaldwijk: Motie treurige vertrekregeling;
g. Brief d.d. 2 april 2012, Gemeente Wierden: Motie dierenpolitie;
In handen van B&W ter voorbereiding:
h. Brief d.d. 6 februari 2012, Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: Informatie over het project “Krachtig bestuur in Brabant”;
i. Brief d.d. 16 februari 2012, VBG Tilburg: informatie project Krachtig bestuur;
j. Brief d.d. 15 maart 2012, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven: Aanbiedingsbrief Begroting 2013 aan de gemeenteraden.
De commissie neemt punt a t/m g voor kennisgeving aan en stelt punt h t/m j in
handen van B&W ter voorbereiding.

Agendanummer 4

Presentaties majeure ontwikkelingen veiligheid:
a. Nationale politie b. Regionalisering brandweer

Burgemeester Grem legt uit waarom punt a, de presentatie over de Nationale politie,
vervalt. Allereerst vindt op 12 mei a.s. een grote bijeenkomst voor alle raadsleden in
Brabant plaats om over dit onderwerp te praten. De korpsleiding vindt het geen geschikt moment om vlak daarvoor allerlei informatie te delen en kiest ervoor dit daarna te doen. Daarnaast is de datum 1 juli a.s., datum waarop dit onderwerp in de
Eerste Kamer behandeld zou worden en waarna direct zou gaan worden gewerkt als
ware de Nationale Politie al gevormd, van de baan. Uiteraard zal zo spoedig mogelijk
alle relevante, nieuwe informatie worden gedeeld.
De heer Van den Broek, hoofd brandweerzorg gemeente Asten, geeft een presentatie over de ontwikkelingen rondom regionalisering van de brandweer. Hij grijpt hierbij allereerst terug op hetgeen hij tijdens zijn presentatie in de commissie van september 2010 heeft aangegeven. Daarna geeft hij aan wat de toekomstige ontwikkelingen en lokale gevolgen zijn.
De fractie Leefbaar Asten maakt zich zorgen over de bereidwilligheid van vrijwilligers in relatie tot het behoud van de couleur locale. Zij vraagt of er signalen zijn dat
vrijwilligers gaan afhaken en wil weten wat er nu eigenlijk verandert buiten het feit
dat men een andere “baas” krijgt. Daarnaast wil zij weten of er naar aanleiding van
de vergadering in september 2011 daadwerkelijk sympathie is betuigd aan de gemeente Bergeijk.
De fractie D66-HvA vindt het een heldere presentatie en vraagt hoe de 3P in de Veiligheidsregio wordt geregeld en wat er wordt gedaan om dit nu wel efficiënt te krij-
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gen. Verder vraagt zij om een nadere toelichting van “decentraal tenzij”. Ten slotte
vraagt zij of regionalisering leidt tot het inleveren van materiaal en wat de personele
consequenties hiervan zijn, alsmede wat de totale regionalisering voor financiële invloed heeft op de begroting van Asten.
De fractie CDA maakt zich in zijn algemeenheid zorgen over de beleving en bereidheid van de vrijwilligers, omdat het toch gaat om schaalvergroting en de sfeer wellicht wat zakelijker wordt. Zij vraagt of de vrijwilligers voldoende ruimte en mogelijkheden krijgen hun eventuele ongenoegen hierover te uiten.
De heer Van den Broek antwoordt dat er natuurlijk allerlei zaken zullen veranderen.
Alles lokaal regelen is niet altijd efficiënt, bijvoorbeeld de aankoop van materiaal zal
regionaal worden georganiseerd om zo inkoopvoordeel te behalen. Het sleutelen aan
voertuigen wordt voortaan regionaal in technische commissies georganiseerd. Er zijn
geen signalen van vrijwilligers die hierdoor stoppen, maar misschien stopt een enkele oudere vrijwilliger hierdoor iets eerder dan gepland. Jongere vrijwilligers zien het
juist als een uitdaging. De commissie Mans geeft aan dat de laatste 20 jaar teveel
naar dekkingsplannen en materiaal is gekeken, hetgeen niet heeft geresulteerd in
minder incidenten. Bij preventie heeft de nadruk teveel gelegen op de achterkant
van de keten. 3P effectief maken hangt samen met “Brandweer overmorgen”. Er
moet een gezamenlijke visie komen. Landelijk moet worden ingestoken op veiligheids- en risicobewustzijn. Dit vraagt een lange adem om eerst te investeren aan de
voorkant, daarna de effecten te meten en ervaren, waarna het uiteindelijk ook aan
de achterkant iets oplevert. Met 3P wordt eveneens beoogd de kwaliteit van preventie te verhogen. Wat betreft “decentraal tenzij” blijft men zowel de gemeentelijke
processen als het lokale korps ondersteunen. Centraliseren moet nooit een doel op
zich zijn en zaken regionaal regelen is niet altijd efficiënter. Waar voordelen te behalen zijn wordt hier uiteraard wel op ingezet maar allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld
het onderhoud van materiaal en het ondersteunen blijft lokaal altijd aanwezig. Vorig
jaar is uit een onderzoek, uitgevoerd op verzoek van alle burgemeesters, gebleken
dat volgens de geldende normen regionaal 5 van de 38 kazernes gesloten zouden
kunnen worden en dat er hier en daar wat bluswagens etc. weg zouden kunnen. In
afwachting van de ontwikkelingen rondom “Brandweer overmorgen” is toen besloten
voorlopig niet te snijden in vrijwilligers en materiaal. Bij de laatste AB-vergadering is
echter geopperd om dit plan vanwege de huidige financiële druk misschien toch tot
uitvoering te brengen. Er ligt nog niets concreets, maar voor Asten zou dit kunnen
betekenen dat er misschien één tankauto verdwijnt. Dit omdat zowel in Asten en
Someren twee tankauto’s staan en uit onderzoek blijkt dat Asten en Someren gezamenlijk met drie tankauto’s toe kunnen. De financiële gevolgen zijn nog niet bekend.
De kosten zullen iets hoger zijn, hoeveel exact weet hij niet, maar daarvoor wordt
wel de kwetsbaarheid en kwaliteit beter geborgd. Er is veel aandacht voor goede informatievoorziening aan vrijwilligers. Er bestaat een regionaal platform voor vrijwilligers, waarin uit elk korps twee personen vertegenwoordigd zijn. Ook is er een lokaal
platform. Er is dus voldoende mogelijkheid om van gedachten te wisselen.
Burgemeester Grem licht verder toe dat er inderdaad in de AB-vergadering is gesproken over het uitgevoerde regionale onderzoek. Van belang is te melden dat,
mocht er in voertuigen gesneden worden, dit niet betekent dat er abrupt vrijwilligers
weg moeten. De bedoeling is een zeer geleidelijke overgang te laten plaatsvinden,
bijvoorbeeld via natuurlijk verloop. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat bij het
vervallen van een bepaald soort voertuig er een ander soort voertuig voor terug
komt.
Mevrouw Van Houts antwoordt dat een brief met dezelfde bezwaren als van de gemeente Bergeijk rechtstreeks naar de vaste Kamercommissie is gestuurd. Daarbij is
wel aangegeven dat als de wet doorgaat wij positief en constructief willen meedenken om de wet zo goed mogelijk tot uitvoering te kunnen brengen.
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De voorzitter bedankt de heer Van den Broek voor zijn presentatie en concludeert
dat de commissie voldoende is geïnformeerd.

Agendanummer 5

Evaluatie Centrummanagement Asten inclusief presentatie

Wethouder Van Bussel leidt de presentatie in en geeft aan dat de gemeente Asten
tot nu toe twee keer een eenmalig bedrag heeft toegekend aan het centrummanagement voor het ontwikkelen van plannen en het in werking zetten van het centrummanagement. Hij ziet hierin een meerwaarde wat betreft kwaliteit en de verwachting is dat dit uiteindelijk voor de gemeente een kostenbesparing oplevert. Naar
de toekomst toe is nog geen structurele financiering toegekend. Met het bestuur van
het centrummanagement is besproken dat het moeilijk wordt nieuwe initiatieven te
blijven steunen, gelet op de enorme bezuinigingstaak die voorligt. Het is dus zaak te
kijken wat het centrummanagement tot nu toe heeft bereikt en wat zij wil gaan
doen. Hij verwijst hiertoe naar de overgelegde notitie. Daarna moet worden bezien
welke mogelijkheden er zijn voor subsidiëring.
De heer Bakens, voorzitter Centrummanagement Asten, geeft een presentatie met
een terugblik vanaf de oprichting in 2010 tot nu, waarna een blik richting de toekomst volgt en er wordt ingegaan op een mogelijke financieringsstructuur.
De heer Van Grotel, centrummanager, stelt voor de vrijwillige bijdrage voor ondernemers te wijzigen in een reclamebelasting met de WOZ als heffingsmaatstaf. Dit is
een eerlijkere en goedkopere manier om het centrummanagement collectief te financieren. Hij verwijst hiertoe naar een pilot in Veldhoven. Hij vraagt om instemming
om bij voldoende draagvlak bij de ondernemers deze reclamebelasting in te voeren.
Uit eerdere pilots blijkt dat er na invoering weinig of geen bezwaren te verwachten
zijn.
De fractie VVD is geen voorstander van invoering van reclamebelasting. Zij denkt
dat de inning veel geld gaat kosten en daarnaast blijft het probleem van de instelling
van vele Astense ondernemers bestaan, namelijk dat er weinig collegialiteit is om
samen dingen te bereiken. Zij vraagt wat inning in de gemeente Veldhoven voor kosten met zich meebrengt, want als de kosten hoog zijn is het misschien beter eenmalig een bedrag ter beschikking te stellen.
De fractie D66-HvA vindt het een goed en kritisch jaarverslag. Zij is een voorstander van het initiatief van een centrummanagement. De eerste vraag die echter gesteld moet worden is óf er wel een structurele subsidie verleend moet worden. Hierbij moet worden gekeken naar het draagvlak bij ondernemers en of doelstellingen
worden behaald. Bij gebrek aan draagvlak is er geen kans van slagen. Als er een
structurele subsidie mocht komen, vindt zij dat degenen met het meeste voordeel
het meeste moeten betalen. Zij vindt de huidige ondernemersbijdrage karig, afgezet
tegen de door de gemeente beschikbaar gestelde bijdragen. Zij stelt voor nog één
jaar een subsidie te verstrekken. In die periode kan de mogelijkheid van invoering
van reclamebelasting worden onderzocht en is het zaak meer draagvlak bij ondernemers te krijgen en om vooruitgang richting de doelstellingen te boeken. Pakt dit
alles positief uit, dan kan een reclamebelasting volgend jaar worden ingevoerd.
De fractie Leefbaar Asten wil eerst beoordelen wat de meerwaarde van het centrummanagement tot nu toe en richting de toekomst is voordat zij zich uit wil spreken over financieringsmogelijkheden. Tot haar spijt is moet zij constateren dat de resultaten tot nu toe mager zijn. De vier door het college geuite wensen komen ook
onvoldoende tot uiting. In de doorkijk ziet zij geen concrete dingen staan die aanleiding geven voor een positiever beeld in de toekomst. Zij heeft een heleboel bedenkingen, ook na deze presentatie. Gelet op de economische situatie vindt zij dat er op
dit moment belangrijkere onderwerpen zijn die financiering behoeven.
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De fractie PGA/PvdA heeft ook veelal bedenkingen en vindt dat er tot nu toe weinig
van de grond is gekomen. Er is volgens haar onvoldoende draagvlak bij ondernemers
en zij twijfelt er aan of dit in deze economische tijden zal verbeteren. Als de gemeente 40% van de kosten draagt terwijl het profijt grotendeels bij ondernemers ligt, rijst
de vraag of we hiermee wel door moeten gaan. De in het beleidsplan genoemde mogelijkheden voor invulling vindt zij niet concreet genoeg en de presentatie biedt hiervoor ook geen aanknopingspunten. Zij is geen voorstander van inning van reclamebelasting omdat er toch apparaatskosten gemaakt gaan worden. Ook zij denkt dat
er, gelet op de financiële situatie, belangrijkere onderwerpen zijn die financiering behoeven.
De fractie CDA wijst op de barre economische tijden en ziet zich genoodzaakt andere
onderwerpen prioriteit te geven. Er is tot nu toe weinig resultaat geboekt; de fractie
doet een oproep om op zeer korte termijn met resultaten te komen, waaruit eveneens een voordeel voor de gemeente blijkt. Het is een voorwaarde dat de gemeente
iets voor subsidiëring terug krijgt. Zij vraagt het centrummanagement te laten zien
dat zij een verbinding kan leggen tussen allerlei organisaties in Asten, bijvoorbeeld
ondernemend Asten, horeca Asten en diverse evenementen, zodat er één geluid is
dat door iedereen wordt gedragen. Als het centrummanagement deze verbindende
rol op zich neemt en vaak als enige gesprekspartner richting de gemeente fungeert,
dan leidt dit tot een ontlasting van ambtenaren. Zij heeft haar bedenkingen bij invoering van reclamebelasting omdat er ook hier nog freeriders zullen zijn.
Wethouder Van Bussel constateert dat diverse fracties twijfels uitspreken. Hij is zelf
positiever richting de toekomst over de meerwaarde, ondanks de genoemde startproblemen. Het centrummanagement is een instrument om problemen te voorkomen
en verbindingen te zoeken, om zo een kwalitatieve verbeterslag te maken. Reclamebelasting dwingt wellicht enige collegialiteit af. Een aantal ondernemers in Asten gedraagt zich nu als freerider, maar hij denkt dat dit via een heldere structuur aan te
pakken is. Positief is dat een aantal ondernemers dat hij hierover heeft gesproken
geen problemen heeft met invoering van reclamebelasting. Hij onderkent dat er
vanuit de huidige structuur spanning staat op de financiering in relatie tot het draagvlak. Zijn insteek is dezelfde als van de fractie D66-HvA, namelijk nog één jaar subsidie verstrekken en tussentijds onderzoek doen naar invoering van reclamebelasting
en daarnaast werken aan het draagvlak, ontlasting van het ambtelijk apparaat, kostenverlaging en kwaliteitsverhoging. Bij de begrotingsbehandelingen in november
kan dan worden bezien wat de resultaten zijn, waarna het mogelijk is heldere afspraken te maken en die in de begroting op te nemen.
De heer Bakens heeft begrip voor de gemaakte opmerkingen en geeft aan dat in de
notitie niet om de startproblemen is heen gedraaid. Het centrummanagement bestaat nu twee jaar en de vraag is of het reëel is om binnen zo’n korte tijd de lat voor
resultaten al zo scherp te leggen. Er blijft voor het centrummanagement een grote
rol weggelegd in het zoeken naar verbindingen en het maken van een kwaliteitsslag.
Er wordt gewerkt aan de verhoudingen tussen ondernemers. Onlangs zijn er contacten gelegd met ondernemers van het Burg. Ruttenplein om te praten over verbinding
met de rest van het centrum. Op een aantal terreinen is wel degelijk al succes behaald, bijvoorbeeld de samenwerking met de VVV bij een aantal evenementen, alsmede de samenwerking met Someren. Asten in kerstsfeer is ook een goed voorbeeld
van samenwerking. Door het heffen van reclamebelasting verdwijnt de ad hoc financieringsstructuur en legt men de verantwoordelijkheid bij de gebruiker neer. De perceptiekosten zijn laag en het restantbedrag is beschikbaar voor de partijen die het
centrummanagement vormen. Vele gemeenten zijn Asten hierin al voorgegaan. Er is
een werkgroep gevormd die de voor- en nadelen nader zal onderzoeken en voorbeelden zal aandragen. Hij merkt tot slot op dat het centrummanagement binnen de
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afspraak blijft dat maximaal 25% van de beschikbaar gestelde gelden mag opgaan
aan kosten voor een professional.
Tweede termijn:
De fractie VVD zegt dat zolang er geen collegialiteit is het moeilijk is om zaken te
organiseren. Wat betreft reclamebelasting wil zij waken voor een wildgroei aan reclameborden. Er moeten eerst regels worden opgesteld voor de manier waarop reclame gemaakt mag worden, anders kun je hierover geen belasting heffen. Bovendien moeten deze regels door de ondernemers worden ondersteund.
De fractie D66-HvA wijst op het voordeel dat elke burger heeft bij een bruisend centrum en vraagt zich af hoe het centrum er zonder centrummanagement uit komt te
zien. Zij vraagt naast reclamebelasting ook andere financieringsmogelijkheden te
onderzoeken. Als alle OVA-leden € 100,= per jaar meer betalen scheelt dit de gemeente al € 10.000,= per jaar. Uit het jaarverslag blijkt voldoende zelfkritiek, zaken
lopen nog niet altijd zoals gepland. Zij wil het centrummanagement de tijd geven om
een verbeterslag te maken.
De fractie Leefbaar Asten wil nog steeds op korte termijn overtuigd worden van te
behalen resultaten ten aanzien van de vier speerpunten. Zij wil het best een kans
geven, maar het moet wel een win-winsituatie zijn. Zij is er niet van overtuigd dat
als het centrummanagement er morgen niet meer is, dat benoemde doelen niet op
andere manier behaald zouden kunnen worden. Het genoemde voorbeeld van het
verbinding zoeken met ondernemers op het Burg. Ruttenplein is een goed voorbeeld
om haar te kunnen overtuigen van de meerwaarde. Als de 8 tussen de twee winkelcentra niet gerealiseerd wordt, berokkent dit veel schade aan het centrum. Zij kan
nu slechts beoordelen op basis van de voorliggende evaluatie en die is mager.
De fractie CDA denkt dat het verbinden van ondernemers mede afhangt van een
goede communicatie. Ondernemers kunnen best samenwerken maar zitten volgens
haar te wachten op één coördinator.
Wethouder Van Bussel zegt dat niet binnen één maand resultaten te verwachten
zijn. Hij wil afspreken om bij vaststelling van de begroting 2013 te bezien of het heffen van reclamebelasting een optie is en of het centrummanagement voldoende
draagvlak heeft.
De voorzitter concludeert dat het college kennis heeft genomen van de wensen en
bedenkingen van de commissie. Het college zal deze meenemen in het vervolgtraject.

Agendanummer 6

Wijziging Brandbeveiligingsverordening 2010

De fracties VVD, D66-HvA, Leefbaar Asten, PGA/PvdA, CDA en Algemeen Belang adviseren positief.
De fractie D66-HvA vindt het een goede zaak als de Brandbeveiligingsverordening in
de pas loopt met het Bouwbesluit. Hij vraagt waarom er niet voor is gekozen om een
bestuurlijke boete op te nemen.
Mevrouw Van Happen, beleidsmedewerker afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling,
antwoordt dat dit destijds een keuze is geweest vanuit handhaving om te kiezen voor
een bestuurlijke strafbeschikking. Inning, bezwaar etc. loopt via het CJIB. Met het
oog op de toekomstige ontwikkelingen is er op dit moment geen reden hierin een
wijziging aan te brengen.
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De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 7

Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Asten

De fractie D66-HvA wijst op het belang van dergelijke onderzoeken en vindt het
vreemd dat er wordt afgeweken van de VNG-verordening die voorstelt dit onderzoek
jaarlijks uit te voeren. Zij vindt de argumentatie bij het voorstel het onderzoek eens
per drie jaar uit te voeren vreemd: beperkte beschikbare capaciteit en gevraagde
hoge investering in tijden van bezuinigingen. Dit staat haaks op het doel van een onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid en kan daarnaast niet op voorhand
al worden gesteld. Zij staat niet achter afwijking van de VNG-verordening puur op
basis van financiële overwegingen. De afgelopen jaren is de rekenkamercommissie
ook al behoorlijk uitgekleed, door te stellen dat er nog slechts onderzoek wordt gedaan als er behoefte bestaat. De kaderstellende functie van de raad komt door dit alles onder druk te staan.
De fractie Leefbaar Asten hecht veel waarde aan regulier onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Zij vindt eens per 3 jaar aan de magere kant en stelt
voor dit eens per twee jaar te doen. Wat betreft de kosten is het goed kritisch te kijken naar de grootte van een dergelijk onderzoek.
De fractie PGA/PvdA vindt de frequentie van eens per drie jaar summier gelet op
het uiteenvallen van de rekenkamercommissie, waardoor er nagenoeg geen onderzoeken meer worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot inefficiëntie. Zij vraagt naar de
stand van zaken rondom de rekenkamercommissie en wijst op het nut van de door
deze commissie uitgevoerde onderzoeken. Zij vraagt het voor 2013 geplande onderzoek in ieder geval uit te voeren. Verder verzoekt zij het rapport apart aan te bieden
en geen onderdeel van de begroting 2014 uit te laten maken, om zo te voorkomen
dat het een ondergeschoven kindje wordt.
De fractie CDA staat positief tegenover het voorstel, maar mochten er in de toekomst zeer dringende onderwerpen in de raad aan orde komen, dan moet onderzoek
hiernaar bespreekbaar zijn.
De griffier verduidelijkt de stand van zaken rondom de rekenkamercommissie. In
het presidium van de gemeenten Asten en Someren is gesproken over een nieuwe
invulling omdat de gemeente Deurne geen geld meer beschikbaar stelt. Aan de raad
moet een nieuw voorstel worden voorgelegd. Voorstel kan zijn om geld beschikbaar
te houden en als er onderzoek gewenst is met een incidentele opdracht te werken. Er
is ook nu geld beschikbaar maar feitelijk is er geen rekenkamercommissie in functie
die onderzoek kan doen. Dit onderwerp wordt in de loop van 2012 nader in het presidium besproken.
Wethouder Van Bussel heeft onlangs het rapport van de accountant (Ernst &
Young) ontvangen. Zij zijn uitermate lovend, de gemeente is in control, zij hebben
slechts een paar aandachtspunten. De raad heeft Ernst & Young ingehuurd en zij
houden ons goed in de gaten. De controle op de jaarrekening zal uiteraard nog met
eenieder worden besproken. Wat betreft de vraag wat er van de controlemogelijkheden van de raad overblijft vindt hij dat de raad voldoende controlemogelijkheden
heeft. Hij denkt daarbij aan de voorjaarsnota, de begroting, tussentijdse rapportages, jaarrapportages etc. Daarnaast is er in alle samenwerkingsprojecten met buurgemeenten veel aandacht voor controle en het scherp krijgen van processen. Morgen
worden bijvoorbeeld met de gezamenlijke colleges en MT’s van Asten en Someren
afspraken gemaakt over het aansturingsmodel. Tot slot houdt ook de provincie ons

-8verg. comm. AZ/C
d.d. 25 april 2012
goed in de gaten. Hij vindt het dan ook wat kort door de bocht om te stellen dat niet
mag worden afgeweken van het VNG-model. Hij is geen voorstander van het standaard eens per twee jaar uitvoeren van een onderzoek en wil dit ad hoc doen als er
een directe aanleiding is. Als de raad vindt dat iets per se onder de loep genomen
moet worden, dan is dit het instrument daarvoor. Hij wil waken voor teveel controle
over elkaar heen en het vreet daarnaast tijd. Hij wil graag als hoofdlijn afspraken
minimaal eens per drie jaar onderzoek doen en als er tussentijds een echte noodzaak
toe bestaat, dan is die mogelijkheid er.
Tweede termijn:
De voorzitter vraagt partijen zich uit te spreken over de suggestie om eens per
twee jaar een onderzoek uit te voeren.
De fractie VVD vindt naast controle door Ernst & Young en de financiële verslaglegging door het jaar heen een frequentie van eens per twee jaar niet nodig. Zij adviseert positief ten aanzien van het voorstel zoals het nu voorligt.
De fractie D66-HvA wijst nogmaals op de kaderstellende functie van de raad. Wat
betreft de bereidheid om indien gewenst tussentijds onderzoeken uit te voeren
vraagt zij of hiermee de wens van het college of de raad wordt bedoeld. Het uiteenvallen van de rekenkamercommissie blijft een zwaar verlies. Zij wil dit voorstel intern
nader bespreken en adviseert op dit moment dan ook negatief.
De fractie Leefbaar Asten adviseert positief ten aanzien van het thans voorliggende
voorstel.
De fractie PGA/PvdA wil in principe liever vasthouden aan de frequentie van eens
per twee jaar, maar aangezien de raad ook financiële middelen heeft om een onderzoek op te starten kan zij wel instemmen met de voorgestelde frequentie. Zij adviseert positief.
De fractie CDA vindt eens per drie jaar voldoende en adviseert positief.
Wethouder Van Bussel geeft nogmaals aan dat als de raad een onderzoek nodig
acht, die mogelijkheid er altijd is.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 8

Informatievoorziening treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning

De fractie VVD vindt dat het stuk er goed uitziet en gaat akkoord met reducering
van de terugkoppelingsfrequentie naar eenmaal per jaar.
De fracties D66-HvA en Leefbaar Asten gaan eveneens akkoord met de voorgestelde reducering.
De fractie PGA/PvdA wijst op de in 2009 doorgevoerde wijziging in het treasurystatuut dat alleen belegd mag worden bij banken met de triple A-status. Dit wordt nu
opnieuw ter discussie gesteld, waarschijnlijk omdat de Rabobank misschien haar triple A-status gaat verliezen. Zij is geen voorstander van het aanpassen van het treasurystatuut op dit punt, ondanks het feit dat banken goed staan aangeschreven. Zij
gaat akkoord met de voorgestelde terugkoppelingsfrequentie.
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De fractie CDA haakt hier op in en wijst er op dat in Nederland dan alleen de BNG
nog in aanmerking komt om te beleggen en dat de mogelijkheid bestaat dat in Nederland in de toekomst sowieso nergens meer belegd kan worden. Ook zij gaat akkoord met reducering van de terugkoppelingsfrequentie. De voorjaarsnota en de begrotingsbehandeling maken dat er toch drie ijkpunten per jaar zijn.
Wethouder Van Bussel licht toe dat er momenteel nog drie banken met een triple
A-status zijn, de Bank Nederlandse Gemeenten, Rabobank en Waterschapsbank. Hij
stelt overigens wel vragen bij de werkwijze van de ratingagencies, omdat het vermogen van de Rabobank de afgelopen periode zelfs is gegroeid. Waarschijnlijk tellen
zij de status van de Staat der Nederlanden mee. Er moet voldaan worden aan het
treasurystatuut en op het moment dat de Rabobank daaruit valt moet worden bezien
hoe hiermee wordt omgegaan. Dit zou kunnen betekenen dat voortaan alles bij de
Bank Nederlandse gemeenten en de Waterschapsbank wordt belegd. De opbrengsten
zijn dan wel aanzienlijk lager. Alternatief kan zijn dat beleggen bij de top van banken
die net onder de triple A-status zitten ook acceptabel is. Dit is een overweging en de
VNG denkt hier ook al over na. De terugkoppelingsfrequentie kan wat hem betreft
gerust omlaag naar eenmaal per jaar omdat er al diverse controlemogelijkheden
door het jaar heen zijn.
De voorzitter concludeert dat het college kennis heeft genomen van de wensen en
bedenkingen van de commissie. Het college zal deze meenemen in het vervolgtraject.

Agendanummer 9

a.
b.
c.

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

Samenwerking Asten-Someren;
Financiële prestaties grondbedrijf;
SRE- aangelegenheden

Punt a.
Burgemeester Grem meldt dat de colleges en MT’s van Asten en Someren morgen
gaan praten over de aansturingsvisie. Gelet op het punt waarop de samenwerking is
aangekomen, is het van belang nu duidelijke stappen te zetten. De aansturing is van
cruciaal belang om bezuinigingen te kunnen realiseren.
Punt b.
Wethouder Van Bussel zegt dat het grondbedrijf er relatief goed uit ziet, maar relatief is een betrekkelijk begrip, omdat ook de gemeente Asten moet afboeken. De afwaardering zit vooral in het bezit in Heusden-Oost. Het goede nieuws is dat dit voor
een groot deel kan worden opgevangen binnen de reserve van het grondbedrijf zelf.
Deze reserve mag in overleg met de accountant overigens naar een iets lager niveau. De rest wordt bekostigd uit toevoeging aan de reserve grondbedrijf uit het positieve resultaat van de jaarrekening 2011 en waarschijnlijk is er dan nog een bedrag
over.
De heer Van den Eijnde, medewerker Team Financieel Beleid en Advies, deelt een
notitie uit en licht deze toe. Deze notitie maakt onderdeel uit van de jaarrekening
2011.
Het Rijk stelt steeds strengere regels aan grondexploitatie. Hij licht in het kort de
werkwijze bij totstandkoming van deze notitie toe. Er wordt een calculatie gemaakt
van alle grondexploitaties, de rente- en apparaatskosten worden berekend en daarna
wordt bezien of alles volgens plan verloopt. Dit wordt verwerkt in de jaarrekening.
Deze calculatie wordt intern nogmaals gevalideerd en bij de jaarrekening door de accountant gecheckt. Hij wijst op het staatje met nieuwe prognoses van het grondbedrijf. De belangrijkste afwijking daarin is de bijstelling van de begrote opbrengst van
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plan Loverbosch fase 1a van 2,2 miljoen naar 1,9 miljoen. Daarnaast zit er een afwijking in plan Heusden-Oost. Destijds is er, mede gelet op de door Ernst & Young
genoemde risico’s, al voor gekozen een duidelijke splitsing in fases te maken, namelijk een fase 1 met 80 woningen tot 2020. Fase 1 is positief met een resultaat van
naar verwachting ongeveer € 668.000,--. De gronden uit fase 2 etc. worden ondergebracht in niet in exploitatie genomen gronden. De boekwaarde van deze gronden
is ongeveer € 50,= per m2 en er is een taxatie uitgevoerd om de waarde van deze
gronden vast te stellen. De verwachte opbrengst valt lager uit en dit leidt tot een afboeking van € 1.500.000,--. Dit heeft niet direct voor hetzelfde bedrag effect op de
jaarrekening 2011 omdat resultaten van bouwexploitaties worden meegeteld. Het effect op het resultaat over 2011 is daardoor € 708.000,--. Daarnaast is de waardering
van reserves van belang. In 2010 is gewaardeerd op basis van de provinciale norm.
In 2011 wijzigt de systematiek en worden reserves gevormd op basis van vergelijkingsmateriaal met andere gemeenten en scenario’s van grondexploitatie. Als er
geen scenario’s zijn moet de IFLO-norm worden gebruikt. Er is uiteindelijk een mix
van dit alles gemaakt om de reserves te berekenen en de accountant gaat hiermee
akkoord. De reserve is hiermee gedaald van € 2.400.000,= naar
€ 2.000.000,--. Deze verlaging van € 400.000,= en daarnaast de voorziening van
€ 1.500.000,= die moet worden aangevuld heet dus een effect van ongeveer
€ 700.000,= op het resultaat van de jaarrekening 2011. Zoals in de begroting 2012
is aangekondigd wordt nu al een flinke reparatie uitgevoerd ten aanzien van plan
Heusden-Oost. Dit is conform de eisen van de accountant, de realiteit van de vergelijking tussen de boekwaarde en de actuele waarde is leidend.
De fractie VVD vindt dat er redelijk rigide is afgewaardeerd. Dit is op zich niet erg,
maar als de woningmarkt weer aantrekt volgt er een groot voordeel.
De fractie D66-HvA spreekt haar dank uit voor de uiteenzetting en neemt de notitie
vooralsnog voor kennisgeving aan omdat het nu lastig is meteen gerichte vragen te
stellen.
De fractie Leefbaar Asten vraagt waar de berekening van de actuele waarde van
afhankelijk is.
De heer Van den Eijnde legt uit dat wordt gekeken naar de planinvulling en de toekomstmogelijkheden. Grote kavels met villa’s hebben bijvoorbeeld een andere waarde dan starterswoningen. Van hieruit wordt berekend wat de verwachte opbrengst is
en daarna wordt teruggerekend wat de grond dan kennelijk waard is. Taxaties geven
de actuele waarde aan. Het gaat hier om een omvangrijk project en dit taxeren is
een vak apart. Daarom is ervoor gekozen om een extern bureau in te schakelen, om
zo goed voorbereid te zijn richting de accountant en geen discussie over de waardering te krijgen. Binnen het grondbedrijf is altijd opgenomen geweest dat er afwaardering volgt als de boekwaarde hoger is dan de actuele waarde.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat er nu flink wordt afgeboekt en dat het inderdaad zonde van het geld is, maar deze pijn is betrekkelijk gelet op de noodzakelijke
afboekingen bij omringende gemeenten. Op deze manier wordt getracht een veilige
positie in te nemen maar de toekomst blijft altijd onzeker. Deze informatie kon niet
eerder worden verstrekt omdat het oordeel van de accountant er nog niet was. Deze
stukken worden meegenomen bij de behandeling van de jaarrekening, voorjaarsnota
en scenariodenken en dan is er uiteraard ruimte om aanvullende vragen te stellen.
Punt c.
Hierover zijn geen mededelingen.
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Agendanummer 10
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Stukken ter kennisneming aan de commissie:

Jaarverslag 2011 politie DAS;
Jaarverslag 2011 Brandweer Asten;
Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2012 gemeente Asten en Jaarplan
2012 politie DAS;
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio en Regionaal college Brabant-Zuidoost d.d. 2
februari en 29 maart 2012;
Brief d.d. 2 februari 2012 en reactie d.d. 2 maart 2012 Veiligheidsregio inzake
borging AED-alert in primair proces
Memo inzake veiligheid pand Burg. Wijnenstraat (lijst van toezeggingen);
Memo marktconform grondprijsbeleid;
Memo vergoeding kosten deskundigenbijstand;
Audiovisuele apparatuur raadzaal (lijst van toezeggingen);
Overzicht vaste formatie en budget tijdelijk personeel (lijst van toezeggingen);
Berap Griffie 2011;
Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.

Punt a.
De fractie VVD vindt het een helder en duidelijk verslag. Zij maakt zich zorgen over
het aantal inbraken dat in een paar jaar tijd is verdrievoudigd.
De fractie Leefbaar Asten vindt dat dit jaarlijkse verslag een helder beeld over de
stand van zaken in Asten geeft. Als speerpunt is toegevoegd de arbeidsmigranten die
in Asten verblijven, omdat hiervoor extra aandacht nodig is. Het gaat om ongeveer
1900 Polen die in Asten wonen. Zij wil weten of het gaat om geregistreerde Polen of
Polen die hier korter dan zes maanden verblijven en toeristenbelasting betalen.
Graag ontvangt zij meer informatie over de monitoring hiervan. Als voorbeeld haalt
zij Prinsenmeer aan. Worden er voorwaarden gesteld aan het aantal Polen dat daar
mag verblijven? Mogen er alleen Polen verblijven die binnen de Astense gemeentegrens werken en wordt hierop gecontroleerd? Verder bereiken haar met enige regelmaat berichten over overlast van hanggroepjongeren achter het ABN-Amro-gebouw
en in het Ploegmakerspark. Zij wil weten of deze overlast bekend is en wat hiermee
wordt gedaan.
De fractie PGA/PvdA maakt zich eveneens zorgen over de toename van het aantal
woninginbraken, ondanks dat in 2011 op dit punt intensiever is samengewerkt. Zij
vraagt op welke manier dit in 2012 kan worden versterkt, om dit probleem onder
controle te krijgen. Verder vraagt zij om een verklaring van het feit dat in omringende gemeenten het aantal bedrijfsinbraken en winkeldiefstallen daalt en hier stijgt.
Tot slot wil zij weten of de daling in huiselijk geweld te verklaren is door de invoering
van het Veiligheidshuis.
De fractie CDA denkt dat het aantal inbraken te maken heeft met het feit dat Asten
aan een snelweg ligt.
Burgemeester Grem heeft geen directe verklaring voor het stijgende aantal woninginbraken. Afgelopen week zijn drie personen voor dit soort delicten opgepakt en
ineens daalt het aantal inbraken naar 0. Het aantal inbraken kan dus mogelijk van
weinig personen afhangen. De inbraken vinden voornamelijk overdag plaats. Dit zal
te maken hebben met het soort criminaliteit, waarbij snel wordt gehandeld en snel
wordt doorverkocht. In 2012 wordt een extra hitteam van de politie in deze regio ingezet om de woninginbraken te verminderen, mede gelet op de impact op bewoners.
De overige vragen neemt hij mee naar het politieoverleg. Vorig jaar is nadrukkelijk
onderzoek gedaan naar hanggroepjongeren. Er zijn nog steeds klachten, maar de
groepen zijn duidelijk in beeld en het onderwerp heeft de volledige aandacht. Direct
optreden is lastig omdat er daadwerkelijk een overtreding moet worden geconstateerd voordat ingrijpen mogelijk is. Het is onbekend of er een directe link is tussen
de daling van het huiselijk geweld en de invoering van het Veiligheidshuis, maar het
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is wel helder dat het Veiligheidshuis een belangrijke functie vervult. Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over arbeidsmigranten in Asten. Het team Handhaving
kent de adressen waar Polen zijn ondergebracht. Het gaat om ongeveer 1800 Polen
die in Asten werkzaam zijn, exclusief de mensen die hier korter dan zes maanden
verblijven. Deze laatste groep staat niet geregistreerd. Hij maakt zich zorgen over
het feit dat ongeveer 10% van onze bevolking bestaat uit mensen die regulier in onze gemeente verblijven. Voordeel is wel dat deze groep één taal spreekt, zodat het
makkelijker wordt om informatie uit te wisselen over allerlei zaken. Er is ook overleg
gaande met allerlei mensen die ervaringen hebben in het begeleiden bij problemen
van arbeidsmigranten. Uiteraard wordt er gecontroleerd maar daarnaast wordt overwogen extra in te zetten op informatievoorziening. Dit kan bijvoorbeeld heel praktische informatie zijn over waar men in het buitengebied het afval kwijt kan of aangeven dat er geen vet in de riolering terecht mag komen.
Punt e.
De fractie Leefbaar Asten geeft haar complimenten aan de ambtenaar voor de zeer
correcte brief richting de Veiligheidsregio. Zij vindt de reactie hierop opmerkelijk,
met name het onderdeel dat de centralist ervoor kan kiezen om het AED-alert niet in
te zetten. Wat zou hiervoor een reden kunnen zijn?
Burgemeester Grem zegt dat bijvoorbeeld een inhoudelijke reden kan zijn dat er
melding van een overlijden is gedaan. Uitgangspunt blijft dat het AED-alert altijd
wordt ingeschakeld en het gaat hier slechts om een hoge uitzondering.
Punt f:
De fractie CDA vindt het prettig te lezen dat er een bezoek aan het pand is gebracht
en dat er nu regulier door de BOA’s wordt gecontroleerd. Er bleken toch twee mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats te wonen. Zij hoopt dat het pand snel wordt
afgebroken.
Punt g:
De fractie VVD wijst op een advertentie van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek, waar een grondprijs van € 197,= vrij op naam inclusief BTW wordt gehanteerd. Zij vraagt zich af op de grondprijs in Asten niet te hoog is.
Punt i.
De fractie VVD vraagt om een normale internetaansluiting met router en dit hoeft
volgens haar slechts een paar tientjes per maand te kosten. Slechts een simpele wifiverbinding is genoeg. We hoeven hier niet volledig op het gemeentelijk web te kunnen.
De fractie D66-HvA sluit zich bij aan bij hetgeen door de fractie VVD is gesteld. Het
is toch handig om tijdens een vergadering stukken op internet op te kunnen zoeken.
In het presidium is ook gebleken dat een meerderheid hier voor is.
De fractie Leefbaar Asten vraagt zich af of het nog wel nodig is een werkgroep op
te richten om de benodigdheden te inventariseren, als wordt gesteld dat in het tweede kwartaal de offertes de deur uit gaan. Wat betreft het voorstel over ipad’s is eerder gezegd da dit in relatie staat met de implementatie van DMS. Het ontgaat haar
wat exact de relaties is tussen ipad’s, wifi en DMS.
De fractie PGA/PvdA vraagt zich af of je voor een open wifi-verbinding wel kosten
wilt maken omdat de omgeving dan niet beveiligd is. Als je uiteindelijk draadloos wilt
vergaderen via bijvoorbeeld een ipad, moet je via een app in een gesloten circuit zitten. De vraag is of je dan ter ondersteuning van de raadsleden nog een open netwerk wilt hebben.
De fractie CDA heeft verder navraag gedaan over dit onderwerp. Alles wat draadloos
gaat, gaat via een UTP-kabel in de muur rechtstreeks naar de server. Een simpele internetaansluiting is dus niet voldoende, maar om de veiligheid te waarborgen is het
nodig een compleet netwerk wat een meter los staat van het gebouw te realiseren.
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Dan pas is een open netwerk mogelijk en heeft dit geen consequenties voor het gesloten netwerk van de gemeente Asten. Dit alles is kostbaar en volgens haar is het
goedkoper om dan te investeren in 20 tablets met beltegoed er in en zo verbinding
te maken. Hij wijst tot slot op het Varendonck college, waar een compleet open wifinetwerk ligt dat beveiligd is tegen het normale netwerk. Met één telefoontje is na te
vragen hoeveel dit kost.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat eerder bij bezuinigingsvoorstellen is besproken
dat we ons vooralsnog beperken tot het hoogst noodzakelijke, met name op het gebied van de geluidsinstallatie, en verder voorlopig niets aanschaffen. Een veilige vergaderomgeving creëren blijkt moeilijker dan gedacht en is pas nuttig als er een goed
raadsinformatiesysteem ligt. Hier moet goed naar worden gekeken voordat er allerlei
onnodige kosten worden gemaakt.
De griffier licht toe dat het idee van een werkgroep in het presidium is besproken.
Er wordt binnenkort een programma van eisen opgesteld en zij overlegt met iedereen die hierbij betrokken is. In principe is het dus in gang gezet en wordt er rekening
gehouden met de wensen op de langere termijn. De korte termijn gaat alleen over
de aanschaf van een geluidsinstallatie. Zij zal de uitwerking terugkoppelen.
Punt j:
De fractie VVD vindt het een helder overzicht en zij zal dit onderwerp op de voet
blijven volgen omdat hier nog wel het een en ander moet gebeuren.

Agendanummer 11

Rondvraag

De fractie Leefbaar Asten wijst op het interview met burgemeester Jacobs en wethouder Tielemans van de gemeente Helmond over de grote Peelgemeente. Hij gaat
ervan uit dat, daar waar nodig, er een passend antwoord vanuit Asten naar de gemeente Helmond uitgaat.
De fractie CDA wil vragen om het reclamekarretje aan de Beekerloop te laten verwijderen, omdat andere bedrijven ook grote bedragen moeten betalen voor reclame.
Daarnaast wijst zij op de borden van Jong Nederland. Deze mogen alleen om grijze
lantaarnpalen worden bevestigd, maar zijn nu ook aan bomen bevestigd.
Burgemeester Grem denkt dat de beste samenwerking zou zijn die tussen de gemeenten Eindhoven en Helmond.
Een deel van het reclamekarretje is al verdwenen. Team Handhaving doet haar best
om adequaat en snel te handelen, maar met de huidige bezetting is het noodzakelijk
prioriteiten te stellen en komt men aan zulke dingen vaak niet toe.

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

Voor verslag,
de griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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