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Besluitenlijst van de vergadering van de Gemeenteraad d.d. 10 november 2015
Kenmerk : BW15.00800
^xarxx^^ooci^

Aanwezig:
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De voorzitter
De raadsgriffier

CF. van Eert
A.V. Dewkalie

De wethouders

G.J.M. Hendriks (BN&M)
P.J.M. de Klein (BN&M)
J.J. Driessen (D66)

De secretaris

: A.H.W.M. K ocken-Ouwens

De leden :

H.G.M. van Aalten (BN&M)
R.L.M. van Beuningen (BN&M)
W.A. Bijmans (BN&M)
S.G.M. van den Broek (D66)
I.G.M. van Caulil (D66)
P.J.W. Cobussen (BN&M)
W.P.H. Derks (BN&M)
P.F.H. ten Haaf (WD)
F.M.H.P. Houben (GL)
J.J.M. Janssen (BN&M)

G. W.J. Jeurissen (BN&M)
J.G.Th.M. Kersten (BN&M)
R.M. Kuppens (D66)
R.M. Martinus (CDA)
A. H. Peters-Duits (PvdA)
H. Plaizier (WD)
D.F. Preijers (CDA)
W.H.M. van Teffelen (CDA)
S. Versluijs (PvdA)
B. J.M. Wenting (GL)
D. van Wijk (BN&M)

Afwezig:
Agenda Reg.m*.
punt
001

Inhoud

002

Spreekrecht burgers.

003

Vragenronde.

004

BW15.00644

Voorstel

Opening

Vaststelling agenda van de raad van
10 november 2015.

Stel de agenda vast.

Besluit
De voorzitter opent de vergadering om
13.30 uur.
Mevrouw Arts (theater de Molen)
spreekt voor behoud van theater De
Molen en zij bieden een petitie aan.
Zie het videoverslag. Er zijn geen vragen voor de
vragenronde.
Besluit:
De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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A g e n d a - Reg.nr.
punt
005

atl5003191,
atl5003476,
BW15.00596,
UI15.09357

Inhoud

Voorstel tot vaststelling
programmabegroting 2016.

Voorstel

At
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Besluit

Zie het videoverslag.
1. Stel de programmabegroting 2016 vast met een
Besluit:
totaal aan uitgaven van Ç 58.219.000 en een totaal aan Het voorstel wordt unaniem
inkomsten van C 58.325.000.
aangenomen met in achtneming van
2. Stel de kredieten vast voor de investeringen 2016 ter de volgende amendementen:
hoogte van e 495.000.
1. Programma Overige middelen,
3. Autoriseer het college tot het doen van
product mutaties reserves
onttrekkingen aan de reserves in 2016 tot een bedrag
(rentevoordeel grondbedrijf),
van C 241.000.
incidenteel te verlagen met C 14.000,4. Autoriseer het college tot het doen van
en het Programma Educatie en
onttrekkingen aan de reserves Promotie Beuningen,
welzijn, onderwerp kunst, incidenteel
Duurzaamheid en Incidentele prioriteiten tot maximaal te verhogen met C 14.000,het bij de jaarrekening 2015 door de gemeenteraad
(IN15.06000);
gereserveerde bedrag.
2. Programma Voorziening Openbare
5. Autoriseer het college tot het treffen van
Verlichting incidenteel te verlagen met
voorbereidingen voor het in 2017 uit te voeren nieuw
C 10.000,- en het Programma
beleid met betrekking tot het afwaarderen Van
Duurzaamheid/Energievisie
incidenteel te verhogen met C
Heemstraweg Winssen
6. Neem kennis van de meerjarenbegroting 2017 10.000,- (IN 15.06001).
2019.
En de volgende moties waarin het
college wordt opgedragen;
1. om zo snel mogelijk, i n
samenspraak met theater de Molen,
de mogelijkheden tot voortzetting van
de activiteiten van het theater onder
een private financiering te
onderzoeken en de raad hierover
uiterlijk 1 j u l i 2016 te rapporteren
(IN15.06003);
2. de initiatiefnemers actief te
ondersteunen bij het zoeken naar
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A g e n d a  Reg.nr.
punt

Inhoud

Voorstel
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Besluit
financiële middelen bij het
bedrijfsleven, onderwijs en overheid
ten behoeve van het realiseren van
een techniek lokaal voor het
basisonderwijs binnen de gemeente
Beuningen en daarbij af te stemmen
met de Regionale Economie Board
(Triple Helix) (IN15.06004);
3. een raadsvoorstel, inclusief
financiële dekking, voor te bereiden
voor de verstrekking van
startersleningen door de gemeente
Beuningen, zodaļĻdeze regeling begin
2016 ingezet kan worden en waarin
wordt ingegaan op de maximale
verwervingskostengrens, de maximale
hoogte van de
starterslening, evaluatiecriteria en
risico's (IN15.06005).
Toezeggingen/opmerkingen:
Namens de fractie BN&M voeren de
de heren Jeurissen en Cobussen het
woord, namens de fractie D66 de heer
Kuppens, namens de fractie CDA de
heer Preijers, namens de fractie W D
de heer Plaizier, namens de fractie
GroenLinks de heer Houben en
namens de fractie PvdA spreken de
heer Versluijs en mevrouw PetersDuits.
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A g e n d a - Reg.nr.
punt

Inhoud

Voorstel
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Besluit
Zie bijlagen.
Portefeuillehouder De Klein zegt toe
om in februari 2016 met een voorstel
te komen m.b.t. startersleningen.
Portefeuillehouder Driessen zegt toe
direct de mogelijkheden te
onderzoeken v o o ŗ j i e t voortbestaan
van Theater De Molen via private
financiering.
Portefeuillehouder Driessen zegt toe i n
de commissie FAZ van maart 2016 te
komen met informatie over
mogelijkheden en tííjlbmende kosten
van een begrotingsapp.
Portefeuillehouder Hendriks zegt toe
de raad op de hoogte te houden van
de resultaten van zijn gesprekken met
de Voedselbank en geeft aan dat,
desgewenst, subsidie beschikaar is
vanuit de programma.
Portefeuillehouder De Klein geeft aan
de subsidie voor jongerencentrum
Waasdaa te onderzoeken.
Mocht dit niet passen i n de huidige
subsidieverordening dan komt de
portefeuillehouder met een voorstel
naar de raad.
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Agenda Reg.nr.
punt
006

BW15.00748,
BW15.00769

007
008

Inhoud

Voorstel

Ingekomen stukken en mededelingen.

Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.

Besluit

Spreekrecht burgers.
Sluiting.

Bijlage:
1. Ingetrokken amendement 1
Verworpen amendement 2
Aangenomen amendement 3
Aangenomen amendement 4
Verworpen amendement 5
Verworpen motie 1
Aangenomen motie 2
8. Aangenomen motie 3
9. Aangenomen motie 4

Zie het videoverslag.
Conform voorstel.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
De voorzitter sluit de vergadering om
18.16 uur.

inzake Nieuw beleid/ Openbare Orde 8t Veiligheid (IN15.05998)
inzake begrotingsoverschot/ Kunst-Cultuur (IN15.05999)
inzake 'Programma overige eigen middelen/ programma Educatie en welzijn'(IN15.06000)
inzake voorziening openbare verlichting/ Duurzaamheid Energievisie(IN15.06001)
inzake aanpassen Van Heemstraweg (IN15.06043)
inzake instandhouding theater de Molen (IN15.06002)
inzake 'borgen continuïteit activiteiten Molenhuis' (IN15.06003)
inzake stimuleren teclmiekonderwijs (INI5.06004)
inzake startersregeling (IN15.06005)

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 15 december 2015
rlp vnnrTļļţtpr^

Datum vergadering
25 maart 2014

Onderwerp
Bestemmingsplan en planMER Geerstraat 16 en Begijnestraat.
Een jaar na ingebruikname van de weg via trillingsonderzoek de
situatie te monitoren.
Afdoening via de commissie Ruimte.

Datum afdoen en door wie
Portefeuillehouder De K lein

Eventuele opmerkingen
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4 november 2014

24 januari 2015

24 januari 2015

24 januari 2015

24 maart 2015

9 j u n i 2015

9 j u n i 2015

9 j u n i 2015

Riool in beweging.
Evaluatie en actualisatie in 2015 van het GRP.
Afdoening via de commissie Ruimte
Snippergroen.
Notitie over de snippergroen.
Afdoening via de Raadsvergadering van september 2015
Zorgcentrum Overmars.
Overleg met met Woonzorg Nederland te praten over invulling van
het pand/locatie van de Overmars om te zorgen dat er geen
verpaupering optreedt.
Politiebureau Ewijk
Informeren over de toekomstige locatie van het politiebureau en
van de ontwikkelingen in de manier van werken.
Subregionale woningbouwprogramma
Informatieverstrekken over het Subregionale
wonmgbouwprograrnma
Afdoening via de commissie Ruimte van mei 2015.
Krediet opknappen zwembad De Plons.
De portefeuillehouder zegt toe de resultaten n.a.v de scan
duurzaamheid aan de raad te doen toekomen.
Raadsvoorstel zienswijze ODRN.
het college heeft toegezegd afzonderlijk een opinienota over de
gemeenschappelijke regeling ODRN ter bespreking aan de raad aan
te bieden.
Afdoening via de Raad.
Raadsvoorstel zienswijze GGD

Portefeuillehouder De Klein

Portefeuillehouder De Klein

Portefeuillehouder De Klein

Portefeuillehouder Van Eert

Portefeuillehouder De Klein

Portefeuillehouder De Klein

Het college

Het college
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14 j u l i 2015

tc bieden.
Afdoening via de Piaad.
Begin 2016 zal de portefeuillehouder stavaza geven over waar de
gemeente staat ten opzichte van de norm voor betalingen door de
gemeente.
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Portefeuillehouder Driessen

Wordt verschoven naar
een andere
commissievergadering.
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Afdoening via de commissie.
14 j u l i 2015

22 september 2015

Kaderbrief begroting 2016
Stand van geven overd e woningbouwafspraken.
Afdoening via commissie Ruimte van december 2015.
Het gebruik van d romes.
Portefeuillehouder Driessen zegt toe het land elijk meldpunt
kenbaar te maken via de gemeentelijke website.
Afdoening via website.

Portefeuillehouder De Klein

Portefeuillehouder Driessen
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10 november 2015

10 november 2015

10 november 2015

10 november 2015

10 november 2015
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Portefeuillehouder Van Eert heeft toegezegd met stavaza te komen
na overleg met het COA.
Afdoening via de Raad .
Startersleningen:
Portefeuillehouder De Klein zegt toe om i n februari 2016 met een
voorstel te komen.
Afdoening via de Raad .
Voortbestaan van theater De Molen:
Portefeuillehouder Driessen zegt toe d irect de mogelijkhed en te
onderzoeken voor het voortbestaan van Theater De Molen via
private financiering.
Afdoening via de raad van j u l i 2016.
Begrotingsapp:
Portefeuillehouder Driessen zegt toe commissie FAZ te informeren
over mogelijkheden van een begrotingsapp en bijbehorende kosten.
Afdoening via commissie FAZ van maart 2016.
Voedselbank:
Portefeuillehouder Hendriks zegt toe d e raad op de hoogte te
houden van de resultaten van zijn gesprekken met d e Voed selbank
en geeft aan d at, d esgewenst, subsidie beschikaar is vanuit d e
programma.
Afdoening via Raad .
Jongerencentrum Waasdaa:
Portefeuillehouder De Klein zeft toe d e subsid ie voor
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Portefeuillehouder De Klein
-KT

Portefeuillehouder Driessen

Portefeuillehouder Driessen

Portefeuillehouder Hendriks

Portefeuillehouder De Klein

BEUNINGEN

GEMEENTE

jongerencentrum Waasdaa te onderzoeken. Mocht dit niet passen
in de subsidieverordening dan komt de portefeuillehouder met een
voorstel naar de raad.
Afdoening via Raad.
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