Agenda commissie Financiën en Algemene Zaken
Agenda commissie
Datum vergadering

: 2 december 2020

Datum verzending

: 19 november 2020

Aanvang

: 19.30 uur

Kenmerk

:

Plaats

: Microsoft Teams

Kenmerkcode

:

*BW20.00137*

NB Voor agendapunt ‘Waardevol Beuningen’ zijn alle raads- en commissieleden als toehoorder uitgenodigd
Agendapunten

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.
Aanvang deelsessies
04. Deelsessie: Presentatie Waardevol Beuningen
Tijdsplanning: 19.30 – 20.15 uur

Betreft:
Een presentatie van de werkgroep Waardevol Beuningen.
Genodigden:
Leden werkgroep Waardevol Beuningen
Ronde
Informatieronde, incl. presentatie
Adviesronde

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

05. Deelsessie: Raadsvoorstel Herfstnota 2020
Tijdsplanning: 20.15 – 20.45 uur

Tijdsindicatie
19.30 – 20.14
20.14 – 20.15

bb20.01049

Betreft:

Samenvatting
De Herfstnota 2020 geeft een overzicht van de voortgang van het huidige begrotingsjaar en rapporteert met
name over de financiële afwijkingen. Het saldo van deze nota betreft voor 2020 een voordelig resultaat van €
214.000-.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler

Ronde

Doel

Tijdsindicatie
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Informatieronde
Beraadslagingsronde

Adviesronde

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).

20.15 – 20.30
20.30 – 20.44
20.44 – 20.45

06. Deelsessie: Belastingverordeningen 2021.
Tijdsplanning: 20.45 – 21.00 uur

bb20.01075

Betreft:
De opbrengsten voor de diverse belastingen en rechten zijn vastgesteld bij de begroting 2021. De diverse belastingverordeningen 2021, inclusief tarieven, moeten nog formeel worden vastgesteld.
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).

Tijdsindicatie
20.45 -20.50
20.50 – 20.59
20.59 – 21.00

07. Deelsessie: Raadsvoorstel Versterking regionale samenwerking Regio Arnhem-Nijmegen
Tijdsplanning: 21.00 – 21.45 uur
bb20.01034
Betreft:
Begin 2019 is door alle 18 gemeenten in de Regio Arnhem-Nijmegen gestart met het proces tot versterking
van de regionale samenwerking. Dit proces is opgestart om enerzijds de slagkracht van de regio te versterken,
gelet op de grote opgaven die op de regio afkomen, anderzijds om een meer transparante en democratische
regionale besluitvorming te organiseren. Een stuurgroep, bestaande uit regionale bestuurders, heeft het proces begeleid en haar producten opgeleverd. Het eindresultaat van dit proces.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
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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).

Tijdsindicatie
21.00 – 21.25

21.25 – 21.44
21.44 – 21.45

08. Deelsessie: Corona-gerelateerde onderwerpen
Tijdsplanning: 21.45 – 22.00 uur

Betreft:
Bespreking van corona-gerelateerde onderwerpen en toelichting van het college over de stand van zaken.
Als er brieven, memo’s etc. tussentijds binnenkomen over corona worden deze aan dit agendapunt toegevoegd.

A. Raadsbrief nummer 24 van de voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid.
B. B&W-voorstel: Brede dienstverlening TOZO-3 (bb20.0002043)
C. Brief van B&W inzake update december 2020. (UI20.08261)
Ronde
Informatieronde, incl. presentatie
Adviesronde

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

Tijdsindicatie
21.45 – 21.59
21.59 – 22.00

09. Deelsessie: Bespreking van en advisering over verbonden partijen
Tijdsplanning: 22.00 – 22.10 uur

Vorige vergadering

01. Algemeen
a. brief van B&W inzake informatie verbonden partijen. (UI20.08001)
02. Veiligheidsregio (AB)
1. Deelname werkgeversvereniging Samenwerkende
Veiligheidsregio’s (IN20.04524)

5 november 2020

03. Euregio Rijn Waal (Euregioraad)

26 november 2020

04. Vitens (aandeelhoudervergadering)
05. Leisurelands (aandeelhoudersvergadering)

22 juni 2020
11 juni 2020

06. AB MGR
a. ontwerp-besluit voornemen budget overhevelen
naar 2021. (IN20.05215)

26 november 2020

Volgende vergadering

3

b. Geannoteerde agenda AB vergadering 26/11/2020
(INT20.0855)
c. Kaderbrief en oprichting st. MGR. (IN20.05529)
07. MGR agendacommissie
a. Agenda en stukken vergadering 23 november.
(IN20.05309)
08. Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem
Nijmegen

23 november 2020

2 december 2020

Einde deelsessies. Aanvang plenair gedeelte.
10. Vaststellen besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van de commissie Financiën en Algemene Zaken van 28 oktober 2020 en van Algemene Zaken 4 november 2020, inclusief bekrachtiging geheimhouding en vaststellen lijst met toezeggingen.
BW20.00125
BW20.00131

11. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.
12. Ingekomen stukken en mededelingen1.
A. Brief van B&W inzake voortgang handhaving Groene Heuvels en visietraject Het Broek. UI20.07742

13. Vragenronde2:
01 Raadsvoorstel Deelname werkgeversvereniging Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Bb20.00958
02 Raadsvoorstel Wijziging Algemene plaatselijke Verordening 2020.
Bb20.01057
03 Raadsvoorstel aanwijzing van de Functionaris Gegevensbescherming
bb20.00995
14. Rondvraag.
15. 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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