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Gemeente 5iéĩ* Beuningen

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Financiën en Algemene Zaken van 13 maart 2017.
Kenmerk : BW17.00167
Kenmerkcode :

| |HI 91 III 11911II11111111111111111111

Aanwezig:

De voorzitter

: R.M. Kuppens (D66)

De raadsgriffier

: A.V. Dewkalie

De leden :

E. van Boekel (CDA)

G.W.J. Jeurissen (BN&M)

J.G.M. Bril (GL)

D.F. Preijers (CDA)
H. Plaizier (WD)

P.J.W. Cobussen (BN&M)
College

: J.G.Th.M. Kersten ((BN&M)

P.F.H. ten Haaf (WD)

S. Versluįjs (PvdA)

: P.J.M. de Klein (BN&M)

F.M.H.P. Houben (GL)

B.J.M. Wenting (GL)

: J.J. Driessen (D66)

G. v.d. Zon (D66)

: C. van Eert (bgm.)

Afwezig:

Agenda Reg.nr.
-punt
001

ínhoud

002

Spreekrecht burgers (exclusief
geagendeerde onderwerpen)
Agenda commissie FAZ 13 maart
2017. BW17.00115

003

BW17.00115

R.L.M. van Beuningen (BN&M)

A.H. Peters-Duits (PvdA)

I.G.M. van Caulil (D66)

A.M. Steeg (D66)

R.J. Hermans (WD)

W.H.M. van Teffelen (CDA)

Voorstel

Opening.

Besluit
De voorzitter opent de vergadering
om 19.30 uur.
Er zijn geen sprekers.

Stel de agenda vast.

Besluit:
Conform voorstel.
Zie het videoverslag.

1

Gemeente

Agenda Reg.nr.
-punt
004

ínhoud

Voorstel

Besluit

Toelichting niet doorgaan azc Hoge
Woerd.

Kennis te nemen van de informatie over het niet
doorgaan azc Hoge Woerd.

Besluit:
Conform voorstel.

Beuningen

Opmerkingen/toezeggingen:
Dhr. Jeursen (coa) geeft een
toelichting over het niet doorgaan
van het azc Hoge Woerd.
Op vragen van de commissieleden
geeft de heer Jeursen antwoord.
Namens het college beantwoorden
portefeuillehouders Van Eert en
Driessen de vragen van de
commissieleden.
Portefeuillehouder van Eert zegt toe
de raad te informeren over de
evaluatie van de procesgang.

005

atl 7000730,
BW17.00112

Initiatiefvoorstel Evaluatie
Rekenkamer Beuningen

Mate van besluitrijpheid bepalen, adviseren over het
vervolg (terugkomen in commissie/ bespreekstuk f
hamerstuk raad) en eventuele acties vaststellen.

Zie het videoverslag.
Besluit:
Het voorstel kan als hamerstuk naar
de vergadering van de raad van 28
maart 2017.
Opmerkingen/toezeggingen:
Geen.

2

Gemeente

Agenda Reg.nr.
-Punt .

ínhoud

006

Benoeming accountant voor boekjaar Mate van besluitrijpheid bepalen, adviseren over het
2017 en 2018.
vervolg (terugkomen in commissie/ bespreekstuk Z
hamerstuk raad) en eventuele acties vaststellen.

007

atl7000590,
BW17.00092

atl7000086,
atl 7000087,
atl7000601,
atl 7000610,
BW17.00027

Financiële verordening gemeente
Beuningen 2016.

Voorstel

Mate van besluitrijpheid bepalen, adviseren over het
vervolg (terugkomen in commissie/ bespreekstuk Z
hamerstuk raad) en eventuele acties vaststellen.

Beunīngen

Besluit
Zie het videoverslag.
Besluit:
Het voorstel kan als hamerstuk naar
de vergadering van de raad van 28
maart 2017.
Opmerkingen/toezeggingen:
Geen.
Zie het videoverslag.
Besluit:
Het voorstel kan als bespreekstuk
naar de vergadering van de raad van
28 maart 2017.
Opmerkingen/toezeggingen:
De raad ontvangt de vragen van de
heer Bril en de antwoorden van het
college voor de raadsvergadering van
28 maart 2017.

008

009

BW17.00096,
BW17.00097

Besluitenlijst commissie FAZ 8
februari 2017.

Informatieverstrekking uit college

Stel de besluitenlijsten vast.

Neem kennis van de informatie

Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Diverse toezeggingen kunnen van de
lijst af.
Zie het videoverslag.
Besluit:

Gemeente

Agenda Reg.nr.
-punt

ínhoud

Voorstel

van burgemeester en wethouders.

OIO

Bestuurlijke vertegenwoordiging
Veligheidsregio (ab)
Euregio Rijn Waal (Euregioraad)
Vitens (aandeelhoudersvergadering)
Leisurelands
(aandeelhoudersvergadering)
ABMGR
MGR agendacommissie
Gemeenschappelijk Orgaan Regio
Arnhem Nijmegen.

Beunīngen

Besluit
Conform voorstel.

Veligheidsregio (ab)
Euregio Rijn Waal (Euregioraad)
Vitens (aandeelhoudersvergadering)
Leisurelands (aandeelhoudersvergadering)
ABMGR
MGR agendacommissie
Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen.

Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Leisurelands:
Pfh. Driessen geeft schriftelijk
antwoord op de vraag over het
bouwen van paviljoens voor de
verkoop van etenswaren op de
Groene Heuvels.
AB MGR
Portefeuillehouder Driessen geeft een
toelichting op de vergadering van het
ABMGR.
MGR Agendacommissie:
Dhr. Ten Haaf nodigt iedereen uit op
18 maart om aanwezig te zijn bij de
bijeenkomst van de MGR.
Tevens vraagt dhr. Ten Haaf of er 2
raads- /cieleden deel willen nemen
aan de klankbordgroepbijeenkomst
van de agendacommissie MGR op 20
maart 17.15 uur.
De uitnodiging komt per e-mail naar
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Gemeente

Agenda Reg.nr.
-punt

ínhoud

Voorstel

Beuningen

Besluit
de raads- en commissieleden.

011

atl7000568,
atl7000613,
BW17.00081,
BW17.00099,
BW17.00108,
IN17.01718,
INT17.0157,
INT17.0160,
Uİ17.01162,
UI17.01275,
UI17.01396,
UI17.02033

Ingekomen stukken en
mededelingen-Vier ogen principe
grondbedrijf.

Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.

Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Portefeuillehouder Van Eert geeft
een toelichting op de brief VRGZ.
Portefeuillehouder Driessen
beantwoordt vragen over de
informatienota Inzet subsidie
Centrum Management Beuningen.
Portefeuillehouder Driessen
beantwoordt de vraag over de
voortgang moties politieke ideeen
markt, o.a. over de motie inzake de
Vluchtelingenwinkel.
De heren Versluijs, Plaizier en
Preijers spreken over de brief van het
college over de suggesties
bijeenkomsten in het Molenhuis.
Portefeuillehouder Van Eert spreekt
namens het college over het
totstandkomen van de brief.
De brief wordt in de

Gemeente

Agenda Reg.nr.
-punt

ínhoud

Voorstel

Beuningen

Besluit
agendacommissie besproken.
Dhr. Cobussen spreekt over het
Overzicht overleg omwonenden AZC.
Portefeuillehouder Van Eert geeft
hier een reactie op.
Dhr. Jeurissen spreekt over de
Informatienota ‘Vier ogen principe
grondbedrijf.

012

Vragenronde.

013

Rondvraag.

Zie het videoverslag.
Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde.
Dhr. Cobussen geeft aan dat de
fractie BN&M blij is met het uitreiken
van de eerste starterslening op
woensdag 20 maart 2017.
Op verzoek van dhr. Ten Haaf wordt
nagekeken of Munitax een eigen
telefoonnummer heeft niet
verbonden aan die van de gemeente
Beuningen.

014

Sluiting

Zie het videoverslag.
De voorzitter sluit de vergadering om
21.06 uur.
Zie het videoverslag.
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schriftelijk beantwoord cn voor de
raadsvergadering bij het voorstel
gevoegd.
13 maart 2017

Leisurelands:
De vraag over het bouwen van
paviljoens op de Groene Heuvels wordt
schriftelijk beantwoord.

Pfh. Driessen

10

Gemeente

8 februari 2017

8 -februari 20-1-7-

8 februari 2017

13 maart 2017

13 maart 2017

zomer bespreking in de gemeenteraden.
Beantwoording vragen over
raadsvoorstel Doelgroepenvervoer:
zienswijze begroting 2017:
- de berekening van het verschil tussen
de begroting van de BVO
Doelgroepenvervoer en de gemeentelijke
begroting.
- de verwerking van de kosten voor regie
en vervoer in de begroting.

Beuningen

Portefeuillehouder De
Klein

bcwoncrsovcrlcggcn AZC
raad/commissie.
In het raadsvoorstel tot bcnoeming-van
een nieuwe accountant-zal duidelijkheid
worden-gegeven-hoe-het-selectie-proces
is gelopen.
Het college bekijkt de mogelijkheid om
op de gemeentepagina van De Koerier te
verwijzen naar waar inwoners de
vergunningen en besluiten kunnen
vinden.
Informatie over het niet doorgaan azc
Hoge Woerd.
De evaluatie over de procesgang naar de
raad te doen toekomen en daarna in de
commissie of raad hierover te spreken.

ELoait
ĽľCTt

Portefeuilleouder van
Eert

In de eerstkomende commissie FAZ

Financiële -verordemng-gemeente
Beuningen 2016.De vragen van dhr. Bril worden

Portefeuillehouder
Dricsscn

De antwoorden op de vragen zijn per e-mail verzonden
naar alle raads- en commissieleden.

Portefeuillehouder
Bfiesseïi

Portefeuillehouder Van
Eert

Gemeente

7 september 2016

10 oktober 2016

7 dfxxMi:1-Ă/-.11

Ontwikkelingen AZC
Portefeuillehouder gaat naar aanleiding
van het artikel in de Gelderlander van 7
september informeren wat het college in
Heumen beoogt met het ondersteunen
van Beuningen bij het opvangen van
asielzoekers in Ewijk.
College zegt toe een nota te schrijven
over het accomodatiebeleid voor MFA’s
en dorpshuizen. In de nota komt te staan
wat vastgesteld is aan kaders over
accomodatiebeleid, welke
vraagpunten/discusiepunten er zijn en
zal een tijdlijn/procesvoorstel worden
gepresenteerd. De notitite zal voor de
decembercyclus aan de cie/raad worden
aangeboden.

Beuningen

Portefeuillehouder Van
Eert

Portefeuillehouder De
Klein

inn O01 7

Cie FAZ 1 nov.
Vanwege personele ontwikkelingen zal de nota niet in
december 2016 verschijnen.
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afhankelijk van gesprek met
omwonenden waarschijnlijk voor de
raad van februari wor-éen-aangebod en-r

7 december 2017

7 december 2017

verofd-ening-wor-ét-voor-de-raad-van
februari aangeboden.
Evaluatie reclamebelasting:
voor de zomer 2017 ligt een evaluatie
voor.
Evaluatie van het functioneren van het
gemeenschappelijk orgaan en de
portefeuillehoudersoverleggen.Voor de

Driessen

aangeboden.

Portefeuillehouder
Driessen
Portefeuillehouder
Driessen
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Beuningen

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Ruimte van 12 april 2017.

de voorzitter,

Toezeggingen/opmerkingen
Datum vergadering

Onderwerp

Datum afdoen en
door wie:

8 december 2014

Vaststellen protocollen in het kader van
Jeugdwet en Wmo
Bij wijzigingen van het
calamiteitenprotocol zal de wethouder
de commissie zal informeren.
Stand van zaken Openbare Orde en
Veiligheid.
De portefeuillehouder zegt toe, waar
mogelijk, de presentatie over het deel
van de brandweer meer in de vorm te
gieten van een terug- en vooruitblik en
zo als mogelijk concrete cijfers te geven.
Raadsvoorstel Zomernota.
Er is behoefte aan een evaluatie van de
zomernota in de werkgroep herijking
begroting.

Portefeuillehouder
Kersten

20 april 2016

7 september 2016

Eventuele
opmerkingen

Portefeuillehouder Van
Eert

Griffie
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