Agenda commissie Financiën en Algemene Zaken
Datum vergadering

: 20 april 2016

Datum verzending

: 8 april 2016

Aanvang

: 19.30 uur

Kenmerk

: BW16.00210

Plaats

: raadzaal

Kenmerkcode

:

*

Voor de deelsessie ‘ Presentaties over veranderingen in de wetgeving en andere onderwerpen
in een vooruitblik op de jaarrekening 2015’ zijn alle raads- en commissieleden uitgenodigd.

Agendapunten

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.
04. Vaststellen besluitenlijst van de openbare vergaderingen van de commissie FAZ van 16 maart
2016, inclusief bekrachtiging geheimhouding en vaststellen lijst met toezeggingen. (BW16.00172)
05. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.
06. Bespreking bestuurlijke vertegenwoordiging:

Veiligheidsregio (AB)
Euregio Rijn Waal (Euregioraad)
Vitens (Aandeelhoudervergadering)
Leisurelands (aandeelhoudersvergadering)
AB MGR
MGR agendacommissie
Regionaal overleg (vm. Stadsregio)

Vorige vergadering
14 april 2016
26 november 2015
December 2015
10 juni 2015
9 maart 2016
21 maart 2016

07. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Informatienota Raad Raadsplanning mei 2016.
- Brief van het college Tussenbalans collegeprogramma.
- Brief van het college over onderzoek begrotingsapp.
- Plan van aanpak motiemarkt.
- Stand van zaken Openbare orde en veiligheid.
08. Vragenronde over
Geen onderwerpen.

Volgende vergadering
30 juni 2016
19 mei 2016
Nog onbekend
12 mei 2016
25 april 2016

(BW16.00199)
(UI16.02945)
(UI16.03197)
(at16000863)

09. Rondvraag.
Einde plenair gedeelte. Aanvang deelsessies.
10. Deelsessie: Stand van zaken Openbare Orde en Veiligheid.
Betreft:
De portefeuillehouder praat de commissie bij over de politie en brandweerdiensten en kijkt terug op de activiteiten in 2015. Aanleiding zijn onder meer de terugblik 2015 en het jaarplan 2016 politieteam Tweestromenland. Deze zijn aan de commissie aangeboden.
Politie en brandweer zijn aanwezig voor toelichting en de beantwoording de vragen.
Genodigden:
Politie en brandweer
Portefeuillehouder
Publicatie in Koerier
Ronde
Informatieronde

Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Vaststellen acties

Tijdsindicatie
19.45 – 20.14

20.14 – 20.15

11. Deelsessie: Presentaties over veranderingen in de wetgeving en andere onderwerpen in een vooruitblik op de jaarrekening 2015.
Betreft:
In verschillende presentaties gaat het college in op de gevolgen van de invoering van de Wet modernisering vennootschapsbelasting (Vpb) en de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV) voor het grondbedrijf en de jaarrekening 2015. Het college biedt een eerste zicht op gevolgen
van de decentralisaties voor de jaarrekening.
Vanaf 1 januari 2016 wordt de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen voor het eerst
toegepast. Door deze wet krijgen overheden te maken met het feit dat ze voor een deel van hun activiteiten onder de vennootschapsbelasting gaan vallen.
Het BBV, dat in 2004 is ingevoerd, beoogde de transparantie van het proces van begroting- en verantwoording te vergroten en de positie van raad te versterken. Ruim 10 jaar na invoering vragen diverse
ontwikkelingen om vernieuwing van het BBV. Een van de veranderingen is dat de begroting en jaarstukken toegankelijker worden voor niet financieel specialisten.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Koerier
Ronde
Informatieronde inclusief presentatie
Adviesronde
12. Sluiting.

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Vaststellen acties

Tijdsindicatie
20.15 – 21.29

21.29 – 21.30

