Agenda commissie Financiën en Algemene Zaken
Datum vergadering : 10 september 2014

Datum verzending : 27 augustus 2014

Aanvang

: 19.30 uur

Kenmerk

: BW14.00640

Plaats

: raadzaal

Kenmerkcode

:

*BW14.00640*

Agendapunten

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.
04. Vaststelling besluiten- en actielijst van de openbare en besloten vergadering van de commissie Financiën en Algemene Zaken van 18 juni 2014 inclusief bekrachtiging geheimhouding.
05. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.
06. Bespreking bestuurlijke vertegenwoordiging:

Veiligheidsregio (AB)
Euregio Rijn Waal (Euregioraad)
Vitens (Aandeelhoudervergadering)
AB MGR
Stadsregio Arnhem-Nijmegen *
*bijgevoegd dynamische agenda (INT14.0540)

Vorige vergadering
26 juni 2014
28 mei 2014
Mei 2014
11 juli 2014

07. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Collegeprogramma 2014-2018.
- Agenderen bespreeknotities/werkbezoeken gemeenschappelijke regelingen.

Volgende vergadering
25 september 2014
26 november 2014
December 2014
3 september 2014

(INT14.532)

08. Rondvraag.

Einde plenair deel. Aanvang deelsessies
09. Deelsessie: Voorstel tot instemmen met reactie op Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland
(BW14.00567)
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 20.00 – 20.30 uur

Betreft:
De concept Veiligheidsstrategie 2015-2018 en het ontwerp Meerjarenbeleidsplan Politie 2015-2018 vormen
gezamenlijk het beleidsplan waarin is neergelegd hoe in Oost-Nederland in de periode 2015-2018 door
gemeenten, politie en OM gezamenlijk gewerkt wordt aan veiligheid en welke doelen daarbij worden gesteld. Naast deze plannen werken de gemeenten in het district Tweestromenland, in opdracht van de gezagsdriehoek, aan een gezamenlijk IV-plan Tweestromenland. Uit deze drie plannen wordt duidelijk dat het
aanpakken van lokale veiligheidsproblemen de kern vormt (IV-plan) maar waarbij het aanpakken van nationale prioriteiten en van de thema’s die in de Veiligheidsstrategie centraal staan de (aanpak van de) lokale
veiligheid moet versterken. De raad wordt verzocht kennis te nemen van de drie bedoelde plannen en in te
stemmen met de geformuleerde reactie op de concept Veiligheidsstrategie en het ontwerp Meerjarenbeleidsplan.
Besluit om
1. Kennis te nemen van de concept Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland en het ontwerp Meerjarenbeleidsplan Politie 2015-2018 waarin de thema's voor de regio, overlast, high impact crimes en
maatschappelijke ondermijning zijn vastgelegd.
2. In te stemmen met de reactie aan de regioburgemeester over de concept Veiligheidsstrategie 20152018 Oost-Nederland en het ontwerp Meerjarenbeleidsplan Politie 2015-2018 waarin de thema's worden onderschreven en enkele aandachtspunten voor verdere uitwerking worden gegeven.
3. Kennis te nemen van het concept Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland en eventueel uw reactie
daarop te geven.
Genodigden:
Portefeuillehouder
De heer A. Stout, Teamchef politie
Publicatie in Koerier
Ronde
Informatieronde

Beraadslagingronde

Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Uitwisselen van standpunten,
meningen en visies tussen fracties
onderling en met college
Vaststellen acties

10. Deelsessie: Voorstel tot vaststellen Zomernota
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 20.30 – 21.00 uur

Tijdsindicatie
20.00 – 20.20

20.20 – 20.29

20.29 – 20.30
(BW14.00604)

Betreft:
De Zomernota 2014 geeft een overzicht van de voortgang financiën en de geplande activiteiten over de
periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014.
Besluit om
1. De Zomernota 2014 vast te stellen voor wat betreft:
a. de financiële afwijkingen 2014 met per saldo een negatief bedrag van € 28.995.
b. de voorgestelde mutaties reserves tot een saldo bedrag van € 799.044.
c. Hiervoor de 7e begrotingswijziging 2014 vast te stellen
2. Kennis te nemen van de Zomernota 2014 voor wat betreft:
a. De programma’s en de paragrafen.
b. De financiële afwijkingen 2015 - 2018.
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Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Koerier
Ronde
Informatieronde

Beraadslagingronde

Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Uitwisselen van standpunten,
meningen en visies tussen fracties
onderling en met college
Vaststellen acties

Tijdsindicatie
20.30 – 20.50

20.50 – 20.59

20.59 – 21.00

Pauze
11. Deelsessie: Voorstel tot instemmen met economische activiteiten in het algemeen belang
(BW14.00509)
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 21.05 – 21.20 uur
Betreft:
Op 1 juli 2012 is de Wet markt en overheid (hierna: de wet) van kracht geworden. Deze wet geeft een aantal gedragsregels die het bestuursorgaan in acht moeten nemen als het zelf of via een overheidsbedrijf economische activiteiten verrichten. Daaronder wordt begrepen het aanbieden van goederen en diensten op de
markt. Het college verricht een aantal economische activiteiten, waarbij niet de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht. Dat is in strijd met de wet. Het gaat om het in gebruik geven van panden in het kader
van anti-kraak en het verhuren dan wel in gebruik geven van maatschappelijk vastgoed.
Het is echter uit oogpunt van algemeen belang wenselijk dat deze activiteiten worden aangeboden waarbij
niet de volledige kosten worden doorberekend. Indien economische activiteiten in het algemeen belang
worden verricht, zijn deze uitgezonderd van de gedragsregels genoemd in de wet. De raad is bevoegd om
vast te stellen dat de verhuur van anti-kraakpanden en maatschappelijk vastgoed in het algemeen belang
plaatsvinden en daarmee niet tegen de kostprijs.
Besluit om
Vast te stellen dat economische activiteiten worden verricht in het algemeen belang, conform bijgaand
besluit.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Koerier
Ronde
Informatieronde

Beraadslagingronde

Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Uitwisselen van standpunten,
meningen en visies tussen fracties
onderling en met college
Vaststellen acties

Tijdsindicatie
21.05 – 21.15

21.15 – 21.19

21.19 – 21.20
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12. Deelsessie: Veiligheid/communicatie n.a.v. brand ARN
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 21.20. – 21.50 uur
Betreft:
In de vergadering van de commissie Ruimte van 23 juni heeft een inspreekster haar verontrusting geuit als
omwonende van de ARN in verband met de incidenten van de afgelopen periode en de daarmee samenhangende communicatie vanuit de gemeente. In deze commissie is vastgesteld dat de commissie FAZ zich
beter leent voor bespreking van dit onderwerp. Via de griffie zijn de inspreekster en haar medebewoners
uitgenodigd om een toelichting te geven op hun zorgen.
Stukken
- Reactie van verontruste burgers van de Kapershof en omgeving
- Bericht (email) aan de raad van de Burgemeester over de aanpak communicatie rond brand ARN.
Genodigden:
Mevrouw Vertogen-Maussen e.a.
Directeur ARN
Portefeuillehouder
Publicatie in Koerier
Ronde
Informatie/beraadslagingsronde

Adviesronde

Doel
Stellen van vragen aan genodigden en Uitwisselen van standpunten, meningen en visies
Vaststellen acties

Tijdsindicatie
21.20 – 21.45

21.45 – 21.50

13. Sluiting
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