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Besluitenlijst van de commissie Algemene Zaken d.d. 12 mei 2014.

Aanwezig:
mevrouw M.A.H. van der Zanden

voorzitter

de heer F.M.J. Biemans

lid

de heer T.J.M. Biemans

plv. lid

de heer W.P.H. van Osch

plv. lid

mevrouw M.C. Slaets

lid

de heer B. M. Straatman

lid

de heer J.H. Strijbosch

lid

de heer B.H.M. Swinkels

lid

de heer M.L.M. van Heijnsbergen

griffier

de heer J.G.M.T. Ubachs

burgemeester

de heer A.J.L. Meulensteen

wethouder

mevrouw L.P.E. van Veijfeijken

hoofd afdeling Onderhoud en Middelen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij meldt dat de heer Leenders
wordt vervangen door de heer Van Osch en dat de heer Vereijken wordt vervangen door de heer
T. Biemans.
2. Vaststelling van de agenda
De heer Ubachs meldt dat de conceptbegroting van de Veiligheidsregio morgen in het college
wordt besproken en dat om die reden de agendapunten 7 en 8 nu niet behandeld kunnen
worden. Ook de conceptbegrotingen van het SRE en de GGD dienen eigenlijk voorafgaand aan
de raadsvergadering van 5 juni a.s. in de commissie behandeld te worden. Daarom wordt
voorgesteld om op 20 mei a.s., voorafgaand aan de presidiumvergadering, een extra
vergadering te beleggen van de commissie Algemene Zaken, waarin de genoemde
conceptbegrotingen kunnen worden behandeld.
De commissie stemt hiermee in. Gevraagd wordt om bij de opstelling van het vergaderschema
rekening te houden met het tijdstip waarop de begrotingen van de diverse gemeenschappelijke
regelingen worden ingediend.
De voorzitter geeft aan dat dit een aandachtspunt is voor het presidium.
De agenda wordt vervolgens met inachtneming van de voorgestelde wijziging vastgesteld.
3. Spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van de commissie Algemeen
Bestuur van 18 maart 2014
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Toezeggingenlijst.
De heer Straatman informeert naar de oorzaak van de vertraging bij de invoering van Dimpact.
Hij maakt zich zorgen over de ontstane vertraging en wil graag weten wanneer het nieuwe
systeem in Laarbeek wordt ingevoerd.
De heer Ubachs is eveneens niet gelukkig met de vertraging bij de invoering van Dimpact. Dit is
volgens hem te wijten aan de leverancier. Het betreft een nieuwe versie die momenteel getest
wordt bij enkele gemeenten. Als de kinderziektes eruit zijn wordt tot invoering overgegaan. Hij
hoopt dat dit in de tweede helft van 2014 zijn beslag kan krijgen.
Ten aanzien van de toezegging om het overleg met de politie nieuw leven in te blazen meldt hij
dat op korte termijn in overleg met de griffier een datum geprikt zal worden voor een overleg
met de politie, dat na de zomer zal plaatsvinden.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
De heer F. Biemans merkt naar aanleiding van de brief van de Vereniging van Brabantse
Gemeenten op dat hij het voorstel om jaarlijks een bestuurdersconferentie te organiseren van
harte ondersteunt. Hij stelt voor om dit ook te bepleiten bij de VBG.
De heer Van Osch ondersteunt het voorstel van de heer Biemans. Hij verwijst naar de brief van
het SRE, waaruit blijkt dat twee gemeenten niet hebben ingestemd met de herziene begroting
en vraagt wat dit voor consequenties heeft.
De heer Ubachs neemt de suggestie van de heer Biemans mee en zal dat inbrengen bij de
vergadering van de VBG.
Ten aanzien van de vraag over de herziene begroting van het SRE merkt hij op, dat de
meerderheid van de deelnemers beslist en dat de minderheid zich aan dat standpunt dient te
conformeren.
6. Presentatie mogelijke indelingen programmabegroting
Mevrouw Van Veijfeijken verzorgt een presentatie over de verschillende mogelijkheden om de
programmabegroting in te richten. Het huidige burgermodel is aan herziening toe en de start
van een nieuwe raadsperiode is een natuurlijk moment om een andere indeling van de
programmabegroting te overwegen. Het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING),
dat destijds het burgermodel heeft gepromoot, geeft aan dat dit model inmiddels achterhaald is.
Voorgesteld wordt uit te gaan van een nieuwe thema-indeling, die wordt omgezet in
programma’s gebaseerd op de Toekomstvisie en de Structuurvisie.
De heer F. Biemans geeft aan nooit voorstander te zijn geweest van het Burgermodel, omdat de
begroting daardoor onduidelijker is geworden. Zijn voorkeur gaat uit naar de oude programmaindeling zoals die voor het Burgermodel werd gehanteerd.
De heer T. Biemans maakt het niet uit welke vorm wordt gekozen. Het gaat hem om de inhoud
en niet om de verpakking.
De overige leden gaan akkoord met de nieuwe thema-indeling, waarbij aandacht wordt
gevraagd voor de inzichtelijkheid en leesbaarheid.
Mevrouw Van Veijfeijken merkt op dat leesbaarheid natuurlijk een doel op zich is. Bij de indeling
van de thema’s zal gestreefd worden naar een evenwichtige verdeling qua omvang van de
thema’s. Zij licht vervolgens nog kort de wijze van behandeling van de kadernota en begroting
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toe, waarbij aan de raad nadrukkelijk wordt gevraagd om keuzes te maken. Zij zal de wijze van
behandeling in een memo aan de commissie toelichten.
De voorzitter stelt vast dat de commissie akkoord gaat met een thema-indeling van de
begroting conform model C in de presentatie.
7.

Voorstel tot instemming met de zienswijze op de 1e wijziging begroting 2014 van
de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd en zal behandeld worden in de extra vergadering
van de commissie Algemene Zaken van 20 mei 2014.
8.

Voorstel tot instemming met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2015 en
meerjarenraming 2016-2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd en zal behandeld worden in de extra vergadering
van de commissie Algemene Zaken van 20 mei 2014.
9.

Stand van zaken intergemeentelijke/regionale samenwerking

De heer Ubachs licht kort de stand van zaken toe met betrekking tot de vorming van de
Nationale Politie. Er komt een politiebasisteam op Peelniveau. De inrichting van dit team is rond.
Er wordt nu gewerkt aan de personele invulling van het team. De beoogde efficiencyslag wordt
gezocht in de administratieve ondersteuning van het team. Er komt een veiligheidsplan op
Peelniveau om zodoende maximale invloed op het beleid te kunnen uitoefenen.
Ten aanzien van het onderdeel brandweer licht hij kort de stand van zaken toe. Hij merkt op dat
er na de zomer een aangepaste begroting komt, waarin de keuzes van de verschillende
gemeenten voor het gekozen pakket brandweerzorg zijn verwerkt. De gemeente heeft geen
zeggenschap meer over de brandweerkazernes. Daar gaat de Veiligheidsregio over.
Op een daartoe gestelde vraag zegt hij toe om de stand van zaken en de komende
ontwikkelingen ten aanzien van de brandweerzorg door middel van een presentatie aan de
commissie te zullen verduidelijken.
Met betrekking tot het SRE/MRE geeft hij een korte toelichting op de nieuwe structuur van de
Metropoolregio. Dit zal leiden tot een nieuwe manier van werken. De Tripple helix gedachte blijft
daarin leidend. De nieuwe regeling gaat in op 1-1-2015. Tot die tijd blijft het huidige Dagelijks
Bestuur functioneren. Hij merkt op dat de omschakeling van SRE naar MRE tot personele
problemen kan leiden, omdat er door de vermindering van taken een overcapaciteit ontstaat. In
de begroting is hiervoor een voorziening getroffen die door de deelnemende gemeenten
nauwlettend wordt bewaakt. De invloed van de raden is beperkt tot het al of niet geven van
instemming aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Er wordt nagedacht over de invoering
van een klankbordgroep zoals bij Peel 6.1, om zodoende de raden meer bij de regeling te
betrekken.
10. Rondvraag
De heer F. Biemans merkt naar aanleiding van de vraag over de verantwoording van de leden
van de Klankbordgroep Peel 6.1 op, dat de verslagen aan de raad beschikbaar zullen worden
gesteld.
De heer Straatman zou graag zien dat de afgevaardigden schriftelijk verslag doen en dat dit
verslag in commissieverband wordt besproken.
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Voorts vraagt hij op welke wijze het college jongeren meer bij het gemeentebestuur wil
betrekken en op welke termijn.
De heer Ubachs merkt nog op dat hij in de volgende vergadering graag met de commissie in
discussie gaat over het verzoek van de fractie PNL om de tekst van artikel 9 van de verordening
op de raadscommissies aan te passen in die zin, dat een vergadering van de commissie kan
worden uitgeschreven wanneer twee leden daarom verzoeken.
De heer Meulensteen geeft aan dat de vraag over het betrekken van jongeren prima past in de
bespreking van het coalitieakkoord in de raadsvergadering van 5 juni aanstaande.
De voorzitter merkt tot slot op, dat in het presidium nadere afspraken gemaakt kunnen worden
over de wijze waarop de leden van de Klankbordgroep Peel 6.1 verantwoording afleggen aan de
raad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 juni 2014.

De griffier,

De voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen

M.A.H. van der Zanden-Swinkels
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