Agenda commissie Financiën en Algemene Zaken
Datum vergadering : 13 maart 2017

Datum verzending : 17 februari 2017

Aanvang

: 19.30 uur

Kenmerk

: BW17.00115

Plaats

: raadzaal

Kenmerkcode

:

*BW17.00115*

Agendapunten

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.
Aanvang deelsessies
04. Deelsessie: Toelichting over niet doorgaan azc Hoge Woerd.
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 19.30 – 20.30 uur
Betreft:
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Beuningen maandagavond 6 maart jl.
laten weten dat de komst van het asielzoekerscentrum (azc) op het terrein Hoge Woerd niet doorgaat. De
reden hiervoor is dat er op dit moment minder locaties nodig zijn omdat de instroom van asielzoekers is
afgenomen.
De heer Jeursen, die voor het COA verantwoordelijk was voor de realisatie van het azc in de gemeente
Beuningen, is aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.
Genodigden:
De heer T. Jeursen, COA
Portefeuillehouder
Ronde
Informatieronde
Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Vaststellen acties.

05. Deelsessie: Initiatiefvoorstel Evaluatie Rekenkamer Beuningen.
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 20.30 – 20.50 uur

Tijdsindicatie
19.30 – 20.29
20.29 – 20.30
(BW17.00112)

Betreft:
Samenvatting
Sinds 2012 kent de gemeente Beuningen een nieuw rekenkamermodel. Om invulling te geven aan het model is mevrouw prof. dr. Klaartje Peters benoemd tot rekenkamerdirecteur. Vanwege het nieuwe karakter

van het rekenkamermodel is afgesproken na een paar jaar het model te evalueren. Om dit te faciliteren is
een evaluatienotitie opgesteld. Verder wordt voorgesteld de benoeming van mevrouw Peters te verlengen.
Besluit om
1. Kennis te nemen van de evaluatienotitie rekenkamer gemeente Beuningen en naar eigen inzicht het
rekenkamermodel te evalueren.
2. Mevrouw prof. dr. C.E. (Klaartje) Peters te benoemen tot rekenkamerdirecteur Gemeente Beuningen
voor een periode van 2 jaar tot en met 28 maart 2019.
Genodigden:
Mevrouw K. Peters, directeur Rekenkamer Beuningen
Portefeuillehouder
Publicatie in Koerier
Ronde
Informatieronde
Beraadslagingsronde

Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Uitwisselen van standpunten, meningen en visies tussen fracties onderling
en met college
Bepalen mate van besluitrijpheid en
advisering vervolg (terugkomen in
commissie/bespreekstuk raad/ hamerstuk raad).
Vaststellen acties.

Tijdsindicatie
20.30 – 20.45
20.45 – 20.49
20.49 – 20.50

06. Deelsessie: Raadsvoorstel Benoeming accountant voor boekjaar 2017 en 2018.
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 20.50 – 21.05 uur

(BW17.00092)

Betreft:
Samenvatting
De dienstverlening door de accountant is één van de instrumenten die de raad ondersteunt bij het uitoefenen van zijn controlerende rol. In artikel 2 lid 1 van de Controleverordening van de gemeente Beuningen is
bepaald dat de benoeming tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort. De accountant is belast met
de controle van de jaarrekening, het verstrekken van de accountantsverklaring en het uitbrengen van een
verslag van bevindingen. Na afronding van de controle van het verslagjaar 2016 heeft de huidige accountant Ernst & Young aangekondigd het niet te betreuren als zij afscheid kunnen nemen van de gemeente
Beuningen en Munitax. Met dit voorstel wordt voor de resterende twee verslagperiodes 2017-2018 voorgesteld een nieuwe accountant te benoemen en het contract met de huidige accountant te ontbinden.

Besluit om
1. Baker Tilly en Berk te benoemen tot accountant voor de accountantswerkzaamheden over de boekjaren
2017 en 2018 voor de Gemeente Beuningen en voor Munitax.
2. Met Ernst en Young (EY) een ontbindingsovereenkomst afsluiten.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Koerier
Ronde
Informatieronde
Beraadslagingsronde

Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Uitwisselen van standpunten, meningen en visies tussen fracties onderling
en met college
Bepalen mate van besluitrijpheid en
advisering vervolg (terugkomen in
commissie/bespreekstuk raad/ hamerstuk raad).
Vaststellen acties.

Tijdsindicatie
20.50 – 21.00
21.00 – 21.04
21.04 – 21.05

07. Deelsessie: Raadsvoorstel Financiële verordening gemeente Beuningen 2016.
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 21.05 – 21.10 uur

(BW17.00027)

Betreft:
Samenvatting
In verband met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten(BBV)
dient de financiële verordening van de gemeente Beuningen(art.212 Gw) aangepast te worden.
Besluit om
1. De Verordening op de uitgangspunten van het financieel beleid, financiële beheer en voor de inrichting
van de financiële organisatie van de gemeente Beuningen (art212 Gw) vastgesteld in de raadsvergadering van 22 januari 2008 in te trekken
2. De Financiële verordening van de gemeente Beuningen (art 212 Gw) vast te stellen
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Koerier
Ronde
Informatieronde
Beraadslagingsronde

Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Uitwisselen van standpunten, meningen en visies tussen fracties onderling
en met college
Bepalen mate van besluitrijpheid en
advisering vervolg (terugkomen in
commissie/bespreekstuk raad/ hamerstuk raad).
Vaststellen acties.

Einde deelsessies. Aanvang plenair gedeelte

Tijdsindicatie
21.05 – 21.08
21.08 – 21.09
21.09 – 21.10

08. Vaststellen besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van de commissie FAZ van 8 februari 2017, inclusief bekrachtiging geheimhouding en vaststellen lijst met toezeggingen.
(BW17.00096/BW17.00097)
09. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.
10. Bespreking bestuurlijke vertegenwoordiging:

Veiligheidsregio (AB)
Euregio Rijn Waal (Euregioraad)
Vitens (aandeelhoudervergadering)
Leisurelands (aandeelhoudersvergadering)
AB MGR
MGR agendacommissie
Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen

Vorige vergadering
9 maart 2017
24 november 2016
24 november 2016
juni 2016
8 maart 2017
16 januari 2017

Volgende vergadering
13 april 2017
8 juni 2017

11. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Informatienota Raad Raadsplanning maart 2017.
- Brief van het college van B&W inzake VRGZ.
- Informatienota Raad Inzet subsidie Centrum Management Beuningen.
- Brief van het college van B&W inzake Voortgang moties politieke ideeënmarkt.
- Brief van het college van B&W inzake suggesties m.b.t. Molenhuisbijeenkomsten
- Brief inzake stavaza Regionaal Programma Werklocaties.
- Memo inzake beantwoording vraag bekendmakingen op Overheid.nl
- Memo inzake Overzicht overleg omwonenden AZC Ewijk incl. verslagen
- Gecorrigeerd jaarverslag van de Gemeentelijke ombudsman 2016
- Informatienota B&W Vier ogen principe grondbedrijf

12. Vragenronde:
geen
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

juni 2017
10 mei 2017
20 maart 2017

(BW17.00099)
(UI17.01275)
(BW17.00081)
(UI17.01396)
(UI17.02033)
(IN17.01740)
(INT17.0157)
(INT17.0160)
(IN17.01718)
(BW17.00108)

