VERSLAG
van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten, gehouden op
dinsdag 4 december 2012, om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De griffier
De notulist

de plaatsvervangende raadsvoorzitter: J.G. Janssen
P.M. Rijkers, J.G. Leenders, F.A.A.M. van de Kerkhof, J.P.E. Bankers, F.G.A. Hurkmans, P.P.M. Bakens, P.W.J.M. van de Ven–
Schriks, J. Bazuin, A.W. van Egmond, H.L.M. Span, P.M.H. Berkers-Lemmen, P.A.J.M. Berkers-Coolen, M.J.H. Vankan, M.A.T.M.
van den Boomen, N. Hagelaar-Koppens, A.H.H. Beniers
de commissaris van de Koningin W.B.H.J. van de Donk en kabinetschef M.W.A.M. van Stappershoef, burgemeester van Someren
A.P.M. Veltman, de wethouders Th.M. Martens, J.H.J. van Bussel
en J.C.M. Huijsmans en de gemeentesecretaris W.M.A. Verberkt,
de heer H.G. Vos, en overige genodigden
M.B.W. van Erp-Sonnemans
M.J.C. Feijen-Lamberts

Afwezig is:

-

De genodigden

----Agenda
1.
Opening en welkom.
2.
Voorlezen van het Koninklijk Besluit door de raadsgriffier.
3.
Toespraak door Commissaris der Koningin, gevolgd door beëdiging.
4.
Toespraak door plaatsvervangend raadsvoorzitter.
5.
Overige toespraken.
6.
Overhandiging voorzittershamer met sluiting van de vergadering door burgemeester Vos.
De plaatsvervangend raadsvoorzitter, de heer Janssen, opent de vergadering.

Agendanummer 12.11.01 Opening en welkom
De plaatsvervangend raadsvoorzitter staat stil bij het overlijden van oudwethouder / raadslid Harrie van den Heuvel. Hij roemt de heer van den Heuvel voor
de enorme bijdrage die hij heeft geleverd aan de politiek en de gemeenschap van
Asten. Er wordt een minuut stilte in acht genomen.
De plaatsvervangend raadsvoorzitter heet allen van harte welkom op deze buitengewone vergadering van de gemeenteraad. In deze vergadering staat de benoeming centraal van de heer Vos als burgemeester van Asten.
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Door het vertrek van burgemeester Beenakker naar Tiel ontstond er een vacature
voor burgemeester van Asten. Er was veel interesse voor deze functie, wat bleek uit
de 37 sollicitatiebrieven die zijn ontvangen. Na een zorgvuldig verlopen sollicitatieprocedure werd de heer Vos door de gemeenteraad aanbevolen bij de commissaris
der Koningin, de heer Van de Donk. De commissaris nam de aanbeveling over en
heeft de heer Vos voorgedragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het positieve besluit van de minister werd ontvangen op 2 november
2012.

Agendanummer 12.1102

Voorlezen van het Koninklijk Besluit door de raadsgriffier.

De griffier, mevrouw Van Erp, leest het Koninklijk Besluit voor:
“Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van OranjeNassau, enz. enz. enz.
Besluit van:
2 november 2012,
No.
12.002649
Houdende benoeming van een burgemeester in Asten
Op voordracht van Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van
1 november 2012; nr. 2012-0000630536, Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties/Directie Arbeidszaken Publieke Sector/Afdeling Politieke Ambtsdragers;
Gelet op artikel 61, eerste lid, van de Gemeentewet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Met ingang van 1 december 2012 te benoemen tot burgemeester der gemeente Asten: de heer mr. H.G. Vos met gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van Nuth.
Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit.
Ondertekend te ’s-Gravenhage, 2 november 2012, Beatrix.
Mede ondertekend door de secretaris-generaal en de minister van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.”

Agendanummer 12.11.03 Toespraak door Commissaris der Koningin, gevolgd
door beëdiging.
De commissaris der Koningin, de heer Van de Donk, spreekt de aanwezigen toe.
Hij benoemt dit bijzondere moment en spreekt zijn waardering uit voor de heer
Grem, die als interim burgemeester prima heeft gefunctioneerd. Er volgt een applaus
voor de heer Grem.
De heer Van de Donk ziet de kracht van Brabant in de krachtige gemeenten waaruit
het bestaat. De gemeente Asten is daar een voorbeeld van. Samenwerking onder
ons en met ons is belangrijk. Hij ziet dus graag een burgemeester die deze samenwerking stimuleert, die innovatief is en krachtig vorm geeft aan samenwerken, zowel
in SRE-verband, de peelgemeenten, als samen met de gemeente Someren.
De werkbezoeken van de heer Van de Donk aan Asten laten hem altijd zien dat Asten
klinkt als een klok, en dat er mensen wonen die betrokken zijn en die hard werken.

-3verg. Raad
d.d. 04-12-2012
De heer Vos heeft een zeer uitgebreid CV. Zijn reputatie is die van een krachtig en
aimabel persoon. Het profiel wat er lag leek wel geschreven te zijn speciaal voor de
heer Vos. Hij is een burgemeester van formaat die heel bewust voor Asten heeft gekozen. Hij heet hem dan ook van harte welkom in Asten!
Daarna gaat de commissaris der Koningin over tot de beëdiging van de heer Vos als
burgemeester van Asten. Alle aanwezigen gaan hierbij staan.
De kabinetschef, de heer Van Stappershoef, spreekt de eed uit:
“Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven
of beloofd.
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en
dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen.”
De heer Vos antwoordt plechtig met “zo waarlijk helpe mij God allemachtig”.
Er volgt applaus voor de nieuwe burgemeester van Asten, de heer Hubert Vos.

Agendanummer 12.11.04 Toespraak door plaatsvervangend raadsvoorzitter.
De plaatsvervangend raadsvoorzitter, de heer Janssen, spreekt de nieuwe burgemeester toe namens de gemeenteraad.
De vertrouwenscommissie was blij met de voordracht van burgemeester Vos. Ze ziet
in hem een betrokken burgemeester, die kort en krachtig het woord kan voeren.
Ook is hij een burgemeester die hecht aan de gemeenschap en het gemeenschapsleven. En dat is precies wat in Asten centraal staat.
Soms zit een burgemeester misschien in een spagaat, omdat hij voorzitter is van het
college, maar tevens recht moet doen aan de rol van de gemeenteraad.
In dat kader noemt de heer Janssen een tweetal issues. Ten eerste het recente krantenartikel naar aanleiding van de discussie onder de burgemeesters van de SRE gemeenten om de regio te profileren. De vraag daarbij is of de burgemeester van Eindhoven dan bepaalde zeggenschap mag hebben over de regio. Maar dat is niet aan de
burgemeesters, maar aan de gemeenteraden. Het tweede item betreft de samenwerking met Someren en het verschil in reikwijdte van de samenwerking AstenSomeren die beide gemeenteraden op dit moment voor ogen hebben.
Burgemeester Vos is een sportief persoon. Mogelijkheden om te sporten zijn er volop
in Asten, bijvoorbeeld op de nieuwe golfbaan ’t Woold in Heusden.
De heer Janssen denkt dat hij weet waarom de heer Vos naar Asten wilde komen. In
Nuth is geen café meer te vinden. Daar hoeft hij zich in Asten geen zorgen om te
maken. Zo zal bij de invulling van het huidige ‘gat’ van Asten de horeca alleen nog
maar verder uitbreiden.
Ook geeft de heer Janssen aan dat Asten een rijk voorzieningenniveau heeft, met
bijvoorbeeld een zwembad wat recent de eerste prijs ontving in de categorie bezoekersaantallen < 100.000.
Namens de gemeenteraad wenst de heer Janssen de heer Vos heel veel succes toe!

Agendanummer 12.11.05 Overige toespraken.
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De loco-burgemeester, wethouder Martens, spreekt de nieuwe burgemeester toe
namens het college.
“Hoewel het morgen pas Sinterklaas is, heeft de gemeente Asten haar cadeau al binnen!” Burgemeester Vos, van harte welkom in Asten.
De heer Vos kent de omgeving van Asten al goed omdat hij burgemeester in Meijel
was. Asten kent buurgemeente Meijel nog niet zo goed, ook al is dit zo dichtbij. De
wethouder kent Meijel vooral van de contacten vanuit de Peelcompagnie / Groote
Peel. Aangezien recent is gebleken dat het geld om te investeren in projecten van de
Peelcompagnie / Groote Peel op raakt, zal dit nog een onderwerp zijn wat binnenkort
aan de orde is. Om dit mooie Peelgebied toeristisch, recreatief aantrekkelijk te houden zullen we creatief moeten zijn in het vinden van oplossingen.
Wethouder Martens denkt dat de heer Vos snel ingeburgerd zal zijn in Asten. Hij stelt
voor om fietsend de gemeente te verkennen, omdat dit niet alleen een hobby van de
heer Vos is, maar ook van de wethouders.
Bij het afscheid als burgemeester van de gemeente Nuth heeft de heer Martens
mooie en lovende woorden gehoord over de heer Vos.
Asten heeft nog volop plannen, er is volop werk aan de winkel en de nieuwe burgemeester kan vooruit. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van het openbaar gebied in
het centrum, de transities binnen de WMO, de revitalisering van de bedrijventerreinen en de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein, veranderingen in het buitengebied, de samenwerking met de gemeente Someren en in de regio.
De wethouder sluit af met een citaat, recent vermeld door de adviescommissie in het
kader van het bestuurskrachtonderzoek van de provincie in Brabant:
“Asten is financieel gezond, er zijn voldoende financiële reserves, het weerstandsvermogen is voldoende, het grondbedrijf is gezond en Asten groeit nog steeds.”
Burgemeester Vos kan met een gerust hart aan de slag in Asten.
Daarna draagt de heer Martens de ambtsketen over aan burgemeester Vos.
De gemeentesecretaris, de heer Verberkt spreekt de nieuwe burgemeester toe
namens het management.
“De Vos is terug in Asten en daar zijn we blij om!”
Van zeer harte welkom ook aan de familie, de Vosjes, en aan alle vrienden en andere
aanwezigen.
De Vos is terug in de Peel aan de goede kant hiervan, de Brabantse kant.
De gemeentesecretaris vat als volgt samen hoe deze nieuwe Vos voor Asten eruit
ziet: een oude rot, fit, energiek en ambitieus. Hij kan als burgemeester nog lekker
door tot zijn 70e, en doet dat misschien ook wel. Hij komt in een warm nest en Asten
krijgt wat het nodig heeft. Een bestuurlijk zwaargewicht, een echte professional met
een brok ervaring waar je u tegen zegt. Een man met een warm hart en met humor.
Daarna volgen de positieve en negatieve eigenschappen van een andere vos, namelijk de vos Reinaert.
De gemeentesecretaris is ervan overtuigd dat we de nieuwe burgemeester snel beter
zullen leren kennen. Familie Vos en Vosjes, kom gerust in Asten wonen, wij zorgen
voor een warm nest. Het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering Asten-Someren, Theo
Koolen, zal hier als ervaren jager persoonlijk op toezien.
Namens management en medewerkers van Asten wenst de heer Verberkt de heer
Vos heel veel succes toe.
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De burgemeester van Someren, de heer Veltman spreekt de nieuwe burgemeester toe als buurman en als voorzitter van de burgemeesterskring.
Vanuit de landelijke politiek wordt gepraat over 100.000-plus gemeenten, grotere
landsdelen etc. Burgemeester Veltman is van mening dat Brabant gewoon Brabant
moet blijven. Bestuurlijke eenheden moeten herkenbaar blijven. Samenwerken is
prima, zowel in de peelregio, in SRE verband als tussen de gemeenten Asten en Someren.
Als reactie op de woorden van de plaatsvervangende raadsvoorzitter, bevestigt burgemeester Veltman dat de gemeenteraad uiteraard de baas is van de gemeente. De
burgemeesters hebben gesproken over het belang van het blijven profileren en vertegenwoordigen van de TOP regio die Zuidoost-Brabant is.
Burgemeester Vos is sportief, hij kwam hem al eens tegen op het voetbalveld in Someren. Ook houdt hij van golfen. Daarnaast houdt burgemeester Vos van carnaval.
Op dat gebied zit hij ook goed in Asten. De zittingsavonden van de Klot zijn van hoog
niveau, en de twee carnavalsverenigingen de Klot en de Plekkers houden van het
goed vieren van carnaval. Burgemeester Beenakker trad hierbij altijd op als “Haagsche Harrie”. Misschien dat burgemeester Vos dit als “Hubert le Renard” kan doen?
Burgemeester Veltman heeft een boekje meegenomen van PG Wodehouse. Hij heeft
begrepen dat mevrouw Vos hier erg van houdt. Hij overhandigt haar het boekje.
Tenslotte is het woord aan de nieuwe burgemeester van Asten, de heer Hubert
Vos.
Het is Asten wat de klok slaat!
Burgemeester Vos is dankbaar en vereerd met zijn benoeming tot nieuwe burgemeester van Asten. Hij waardeert de aanwezigheid van iedereen bij dit speciale moment.
De benoemingsprocedure is heel goed verlopen. Hij spreekt ook dank uit voor de wijze waarop Peter Grem de rol van interim burgemeester heeft uitgevoerd.
Hij voelt zich welkom in Asten. En hij zal zich maximaal inspannen om het in hem
gestelde vertrouwen waar te maken.
Er is hem al vaak gevraagd waarom hij in Asten heeft gesolliciteerd. Burgemeester
Vos zegt: “ons moeder zou zeggen: onze Hubert houdt het nergens langer vol dan 67 jaar”. Hij vindt het fijn om deze stap te maken en aan de slag te gaan in Brabant.
In Nuth had hij het ook prima naar zijn zin, maar de drang om te veranderen was er.
Wat voor type gemeente is Asten? Het Ministerie van BZK heeft de Nederlandse gemeente ingedeeld naar sociale structuur en naar centrumfunctie. Voor Asten geldt
dat ze op beide categorieën de score “redelijk” heeft. Daarmee valt ze in de groep
van 59 van de 415 gemeenten die dezelfde score heeft.
Er is al veel gezegd over de operationele samenwerking met Someren. De burgemeester doet hier nog geen uitspraken over, hij wil de komende tijd eerst eens goed
gaan luisteren.
Goede contacten met de burger vindt hij uitermate belangrijk, hij gaat de boer op.
Daarom is er een stevig introductieprogramma opgesteld, waarin hij onder andere
kennis zal maken met de dorps- en wijkraden en met het maatschappelijk middenveld. Ook met de leden van de gemeenteraad wil hij graag individueel kennis maken.
De wijze waarop houdt hij graag nog als verrassing.
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Vervolgens spreekt hij graag een woord van dank uit aan alle sprekers van vanavond.
• De commissaris der Koningin, de heer Van de Donk, die pleitbezorger is van
krachtig samenwerken.
• De plaatsvervangende raadsvoorzitter, de heer Janssen, die het onder andere
had over een eventuele spagaat. Deze valt mee in de praktijk als je maar open
en duidelijk bent. De politieke issues komen nog aan de orde.
• De loco burgemeester, de heer Martens, die het had over de grens van Limburg
en Brabant. Deze grens is er echt, daarom is Meijel ook minder bekend voor Asten.
• De gemeentesecretaris, de heer Verberkt, die het had over de Vos die terug is.
Vindingrijk zijn en visie hebben, dat heeft de gemeentesecretaris. Een klik is belangrijk tussen burgemeester en gemeentesecretaris, en die klik die is er.
• De burgemeester van Someren, die het ook had over ereburgers. Je moet inderdaad nooit vergeten waar je vandaan komt. De heer Vos is dan ook niet vergeten
dat hij ook ereburger van Driel is. De uitdaging voor beide burgemeesters is om
verbinding te leggen tussen de beide gemeenteraden. Daar gaan ze mee aan de
slag. En wat betreft carnaval, maakt u geen zorgen. Met ruime ervaring vanuit
Oeteldonk en spectaculaire Limburgse sleuteloverdrachten, komt dit helemaal
goed.
Burgemeester Vos spreekt nogmaals dank uit en gaat enthousiast aan de slag als
burgemeester van Asten.

Agendanummer 12.11.06 Overhandiging voorzittershamer met sluiting van de
vergadering door burgemeester Vos.
De plaatsvervangend raadsvoorzitter de heer Janssen draagt de voorzittershamer over aan burgemeester Vos.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit burgemeester Vos de vergadering.
De ceremoniemeester, mevrouw Van Zwet, afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling en Publiekszaken, bedankt alle aanwezigen. Ze feliciteert burgemeester
Vos mede namens de gehele ambtelijke organisatie. Ze geeft aan dat de burgers van
Asten de gelegenheid hebben om kennis te maken met de nieuwe burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Asten op 9 januari 2013.
Ze nodigt tenslotte alle aanwezigen uit voor felicitatie en borrel in restaurant “t Eeuwig Leven”.

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