Agenda commissie Financiën en Algemene Zaken
Agenda commissie
Datum vergadering

: 23 juni 2021

Datum verzending

: 11 juni 2021

Aanvang

: 19.30 uur

Kenmerk

: BW21.00088

Plaats

: MS Teams

Kenmerkcode

:

*BW21.00088*

Agendapunten

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.
04. Aanvang deelsessies
04.01 Deelsessie: Raadsvoorstel Digitaal Ontwikkel Programma 2021 – 2024.
Tijdsplanning: 19.30 – 20.00

b21.00426

Betreft:
De komende jaren staan dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening bij overheden nog meer in
het teken van verregaande digitalisering. De gemeente Beuningen zal deze ontwikkelingen oppakken, passend
bij de Beuningse ambities en maat. Dit vraagt de komende jaren nadrukkelijk structurele aandacht voor de
ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening en informatievoorziening, inclusief DIV. Het meerjarig Digitaal Ontwikkel Programma (DOP) geeft hiermee invulling aan de ontwikkelingen voor de periode 2021 –
2024.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
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.

04.02 Deelsessie: Raadsvoorstel Vaststellen Jaarstukken 2020
Tijdsplanning: 20.00 - 20.30

Tijdsindicatie
19.30 – 19.40
19.40 – 19.59
19.59 – 20.00

bb21.00491

Betreft:
Uw raad wordt voorgesteld om de jaarstukken 2020 vast te stellen. Met deze stukken leggen wij zowel financieel als inhoudelijk verantwoording af.
De jaarstukken 2020 eindigen met een positief resultaat van € 2.146.209. Uw raad wordt voorgesteld in te
stemmen met het voorgestelde resultaatbestemming inclusief bijbehorende 6e begrotingswijziging 2021.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
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.

04.03 Deelsessie: Raadsvoorstel Perspectiefnota 2021 - 2025
Tijdsplanning: 20.30 – 21.30

Tijdsindicatie
20.00 – 20.15
20.15 – 20.29
20.29 – 20.30

bb21.00484

Betreft:
In de perspectiefnota wordt een actualisatie gepresenteerd van het huidige begrotingsjaar en de nieuwe beleidsvoornemens voor de begroting 2022 en verder. Met de vaststelling door de raad worden de kaders voor
de meerjarenbegroting 2022-2025 bepaald.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
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 – 21.00
21.00 – 21.29
21.29 – 21.30

04.04 Deelsessie: Raadsvoorstel Reactie concept-agenda Groene Metropoolregio 2022 en zienswijze
begroting 2022
bb21.00435
Tijdsplanning: 21.30 – 21.45

2

Betreft:
Het bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft haar concept-regionale agenda 2022 aangeboden met daarin opgenomen een vijftal bestuurlijke regionale opgaven. Het bestuur vraagt uw raad (en
alle overige gemeenteraden in de regio Arnhem-Nijmegen) om een zienswijze op deze agenda. De ontvangen
reacties zal het bestuur benutten om indien nodig en gewenst de agenda met bestuursopgaven aan te scherpen en/of bij te sturen. De bedoeling is dat het bestuur van de Groene Metropoolregio in september de agenda
definitief vaststelt, waarna uw raad vervolgens definitief kan besluiten of al dan niet in te tekenen op de bestuursopgaven. Daarnaast vraagt het bestuur van de Groene Metropoolregio om een zienswijze op de conceptbegroting 2022.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
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.

04.05 Deelsessie: Raadsvoorstel Controle protocol 2021
Tijdsplanning: 21.45 – 22.00

Tijdsindicatie
21.30 – 21.40
21.40 – 21.44
21.44 - 21.45

bb21.00506

Betreft:
In de door de gemeenteraad vastgestelde controleverordening bij artikel 213 GW bepaalt de gemeenteraad de
wijze waarop de accountant zijn controle uitvoert. De afspraken met de accountant over de uit te voeren
werkzaamheden worden vastgelegd in een controleprotocol.
Met ingang van het boekjaar 2021, voorsorterend op komende wetswijziging, dient het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen zelf verantwoording af te leggen aan de raad over de
legitimiteit, rechtmatigheid, juistheid en tijdigheid betreffende het tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, dat wil zeggen in overeenstemming met de begroting en met relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeentelijke verordeningen. Het normenkader is
daarbij de basis voor de op te stellen Rechtmatigheidsverklaring.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler

Ronde
Informatieronde
Beraadslagingsronde

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

Tijdsindicatie
21.45 – 21.50
21.50 – 21.59
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Adviesronde

en met college
Bepalen mate van besluitrijpheid en
advisering vervolg (terugkomen in
commissie/bespreekstuk raad/ hamerstuk raad).
Vaststellen acties.

21.59 - 22.00

05. Deelsessie: Corona gerelateerde onderwerpen.
Tijdsplanning: 22.15 – 22.25

Betreft:
A. Corona brief 36 (UI21.03539)
B. Corona brief 37 (UI21.03540)
C. Brief van B&W Kosten en compensaties nav corona juni 2021 (UI21.03646)
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler

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
22.00 – 22.05
22.05 – 22.14
22.14 – 22.15

06. Deelsessie: Bespreking van en advisering over verbonden partijen
Tijdsplanning: 22.25 – 22.35
Vorige vergadering

Volgende vergadering

1. Algemeen
2. Veiligheidsregio (AB)

22 april 2021

24 juni 2021

3. Euregio Rijn Waal (Euregioraad)

10 juni 2021

25 november 2021

4. Vitens (aandeelhoudervergadering)
5. Leisurelands (aandeelhoudersvergadering)

25 mei 2021
10 juni 2021

26 november 2021
--

6. AB MGR

29 april 2021

8 juli 2021

7. MGR agendacommissie

15 juni 2021

20 september 2021

8A. Groene Metropoolregio (AB)

19 mei 2021
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8B. Regioagendacommissie Groene Metropoolregio

10 mei 2021

Einde deelsessies. Aanvang plenair gedeelte.
07. Vaststellen besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Financiën en Algemene Zaken
26 mei 2021, inclusief bekrachtiging geheimhouding en vaststellen lijst met toezeggingen.
BW21.00085
08. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.
09. Ingekomen stukken en mededelingen1.
- RISEM week 21
- RISEM week 22
- RISEM week 23
- RISEM week 24
10. Vragenronde2:
- Geen onderwerpen
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

1 brieven van inwoners zijn vanwege privacygevoelige informatie voor commissieleden te raadplegen in de besloten omgeving van
het RIS en voor andere geïnteresseerden opvraagbaar bij de griffie.
2 Technische vragen rechtstreeks per e-mail naar behandelend ambtenaar.
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