COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL
VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie ALGEMENE ZAKEN en CONTROL, gehouden op donderdag 31 mei 2012 in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De genodigden
De griffier
De notulist

J.G. Leenders
J.H.G. de Groot, A.H.H. Beniers, D. van de Wiel–Stevens, J.P.M.
Knapen, H.L.M. Span, L.H. van der Aa, J. Bazuin,
A.W. van Egmond
burgemeester S.P. Grem, wethouder J.H.J. van Bussel
M.B.W. van Erp-Sonnemans
E.J.M. van der Heijden

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 25 april 2012
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Tussentijdse rapportage voorjaar 2012
5.
Jaarstukken 2011: toelichting door de accountant Ernst&Young
6.
Omzetten verstrekte leningen aan Bergopwaarts naar garantstelling
7.
Ontwerpbegroting 2013/meerjarenbegroting 2013-2016 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)
8.
Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten
9.
Stukken ter kennisneming aan de commissie
10. 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.

-2verg. comm. AZ/C
d.d. 31-05-2012

Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 25 april 2012

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad (voor kennisgeving
aannemen)

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 2 april 2012, Inspectie Openbare Orde en Veiligheid te Den Haag: aanbieding rapport Aanwijzing bedrijfsbrandweer risicobedrijven;
b. Brief d.d. 10 april 2012, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost te Eindhoven; 1e wijziging begroting 2012 VRBZO;
c. Brief d.d. 17 april 2012, Gemeente Drimmelen te Made: Motie uitstel herverdeling gemeentefonds;
d. Brief d.d. 19 april 2012, Gemeente Vaals te Vaals: Motie dubbele nationaliteiten;
e. Brief d.d. 24 april 2012, Provincie Noord-Brabant te Den Bosch: Actualiteiten en
aandachtspunten in het kader van onze taak als financieel toezichthouder;
In handen van B&W ter afdoening:
Brief d.d. 6 april 2012, Provincie Noord-Brabant te Den Bosch, Professionalisering
handhaving omgevingsrecht.
Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van dit agendapunt.

Agendanummer 4

Tussentijdse rapportage voorjaar 2012

De fractie CDA geeft een compliment voor de rapportage en de projecten en wil weten waarom de samenwerking met de Gemeente Someren uiteindelijk meer heeft
gekost?
De fractie VVD vraagt zich eveneens af waarom de samenwerking € 45.000= meer
heeft gekost dan geraamd.
De fractie D66-HvA verwacht dat hetgeen terug te vinden op pag. 13 van het onderhoudsplan, grote invloed heeft op de cijfers van 2012. Daarnaast wil zij weten of
gezamenlijke softwarepakket voor Asten en Someren nog voordelen oplevert en op
welke wijze de kosten en besparingen zich tot elkaar verhouden als het gaat om het
schoolzwemmen.
De fractie PGA vraagt inzicht in de frictiekosten. De kosten van feesten en partijen
zijn behoorlijk hoog en zij vraagt of deze in het vervolg meer ingeperkt kunnen worden.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat er een verband is tussen projectkosten en frictiekosten en kosten van feesten en partijen. Wanneer werknemers weggaan na een
lange tijd, kost dat relatief veel geld. Dit is de laatste periode een aantal keer voorgevallen. Over de frictiekosten geeft hij aan dat niet alle structurele zaken al vooraf
zijn in te boeken wat uiteindelijk deze frictiekosten met zich meebrengt. Dit punt
komt bij het scenariodenken nog aan de orde.
Wat betreft de onderhoudskosten, terug te zien in de voorjaarsnota, wordt gekeken
of het onderhoud aan bijvoorbeeld de Heerbaan nog een jaar kan doorschuiven. Over
het softwarepakket voor Asten en Someren laat hij weten dat inderdaad nieuwe pakketten aangekocht moeten worden maar dat dit uiteindelijk voordelen met zich meebrengt.
De bezuiniging die mogelijk gehaald kon worden door het afschaffen van het school-
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zwemmen, leek aanvankelijk heel groot. Omdat dit echter niet het geval bleek te zijn
is het niet afgeschaft. De tegenvallende cijfers komen door het teruglopende aantal
bezoeker aan het zwembad.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en bij
afwezigheid van de fractie Algemeen Belang instemt met doorgeleiding als B-stuk,
naar de raad.

Agendanummer 5

Jaarstukken 2011: toelichting door de accountant
Ernst&Young

De heer S. Dijkman, accountant Ernst & Young, geeft een toelichting op de controle en laat weten dat er rechtmatig is gehandeld door zowel de Gemeenten Asten
als Someren.
De fractie CDA vraagt of het ook dit jaar weer nodig is om extra geld in te leggen in
de pensioenfondsen van de wethouders.
De fractie VVD is positief over de jaarrekening maar vraagt zich af waaruit de genoemde dubieuze debiteuren bestaan. Verder wil ook zij weten of er nog een storting
nodig is voor pensioenen van de wethouders. Daarnaast legt zij wederom het verzoek neer om volgend jaar een post totale loonkosten gecombineerd met het aantal
FTE’s op te nemen, evenals een post ‘inhuur’.
De fractie D66-HvA vraagt wat een mogelijkheid is om het groenfonds op peil te
houden nu er weinig gronden worden verkocht en grond wordt afgewaardeerd.
Over de afschrijvingstermijnen van de riolering ‘Centrum’ en ‘Molenakkers’, die eerder is versleten dan de periode die ervoor staat, wil zij meer duidelijkheid. Ook
vraagt zij zich af of de periode van 15 jaar die staat voor afschrijving van het kunstgrasveld, gezien de ervaringen, wellicht moet worden verkort. Afsluitend geeft zij
aan te hopen dat de post ‘Eenmalige bestedingen’ voldoende wordt aangevuld om
een en ander op te vangen.
De fractie PGA/PvdA wil weten wat er gaat gebeuren met de leningen van in totaal
1,2 miljoen euro die eind 2013 aflopen.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat nog niet alle gegevens van Landsbanki binnen
waren voor het verschijnen van dit stuk.
Bij de Tuinstraat werd een aanbestedingsvoordeel gehaald en daarnaast zorgde een
tegenvaller voor extra kosten. Betreffende de wethouderspensioenen, gaat hij er
vanuit dat deze op dit moment op peil zijn. Dit is echter afhankelijk van de ontwikkelingen.
De post dubieuze debiteuren bestaat o.a. uit achterstallige huren die waarschijnlijk
niet meer geïnd worden. Welke dit verder zijn, worden middels een memo teruggekoppeld. Over de samenwerking met Someren geeft hij aan dat deze steeds beter
begint te lopen.
De afwaardering van de grond wordt gedaan zoals deze getaxeerd is, dus dat is een
reële inschatting. De posten ‘loonkosten’ en ‘inhuur’ zullen volgend jaar inzichtelijk
worden gemaakt. De grondexploitatie en het groenfonds moeten we bij de behandeling van de voorjaarsnota meenemen.
Afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op standaardtermijnen. Het is inderdaad voorgekomen dat de riolering van de Tuinstraat eerder aan vervanging toe was.
De termijn bij HCAS (vervanging veld) gaat waarschijnlijk ook omlaag. De post Eenmalige bestedingen komt eveneens terug in de voorjaarsnota.
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Wat er met het bedrag van 1,2 miljoen gaat gebeuren, is nog niet bekend. Afsluitend
geeft hij aan dat de decentralisatieprojecten samen worden opgepakt met de Gemeente Someren en de Peelregio om samen tot 1 projectorganisatie te komen.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en bij
afwezigheid van de fractie Algemeen Belang instemt met doorgeleiding als B-stuk
naar de raad.

Agendanummer 6

Omzetten verstrekte leningen aan Bergopwaarts naar garantstelling

De fractie CDA wil weten waarom deze garantstelling via de gemeente Asten loopt
en Bergopwaarts dit niet zelf doet.
De fractie VVD geeft aan dat de gemeente mogelijk een financieel risico loopt met de
garantstelling.
De fractie D66-HvA is het eens met de garantiestelling van Bergopwaarts maar beaamt dat dit voor de gemeente Asten een risico kan zijn.
De fractie Leefbaar Asten vindt het een goede zaak en ziet geen grote risico’s.
De fractie PGA-PvdA is het eens met het vervroegd aflossen van de gemeente maar
heeft moeite met het garant staan omdat we als gemeente weinig invloed hebben op
de bedrijfsvoering.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat er geen reden is om aan te nemen dat er enig
financieel risico wordt gelopen aangezien Bergopwaarts een gezond bedrijf is.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en bij
afwezigheid van de fractie Algemeen Belang instemt met doorgeleiding als B-stuk
naar de raad.

Agendanummer 7

Ontwerpbegroting 2013/meerjarenbegroting 2013-2016
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)

De fractie D66-HvA vraagt in hoeverre er rekening is gehouden met de personeelskosten in het voorjaarsakkoord en of er meerdere bezuinigingsmaatregelen te behalen zijn. In de Kadernota wordt niet gesproken over de bezuinigingen van het personeel voor de veiligheidsregio. Wordt hier wel bezuinigd met de huidige constructies?
Daarnaast wil zij inzicht in de kosten voor de piketdiensten van de OvD-ers.
De fractie Leefbaar Asten vraagt hoe het staat met de dienstverlening van derden.
Burgemeester Grem vindt dat de dienstverlening van derden op een 0-lijn moet.
Waar we regionaliseren worden frictiekosten gemaakt door verplichte inhuur om aan
de eisen te kunnen voldoen. We zijn echter wel heel alert op deze kosten.
Wat betreft de OVD-ers zijn er nu minder kosten door het terugdringen van het aantal OVD-ers die daardoor ook meer ervaring krijgen. De kosten van de coördinatoren
zijn moeilijk te traceren. Het enige wat we kunnen doen is de kosten op een 0-lijn te
houden. De informatie over de piketdiensten OvD-ers wordt opgezocht.
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.
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Agendanummer 8

a.
b.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

Samenwerking Asten-Someren;
SRE- aangelegenheden.

Punt a.
Burgmeester Grem geeft aan dat er stappen zijn gemaakt waarmee financieel voordeel wordt behaald.

Agendanummer 9

Stukken ter kennisneming aan de commissie

a. Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.
Er zijn geen opmerkingen betreffende dit agendapunt.

Agendanummer 10

Rondvraag

De fractie CDA vraagt met betrekking tot de aanleg van glasvezel in de gemeente of
overwogen wordt de termijn te verlengen om het minimale aantal deelnemers alsnog
te behalen.
Wethouder Van Bussel neemt dit in een volgend gesprek met Reggefiber mee en
spreekt zijn voorkeur uit voor verlenging van de termijn voor de aanleg van glasvezel in Asten.

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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