Agenda commissie Samenleving
Agenda commissie
Datum vergadering

: 6 december 2021

Datum verzending

: 26 november 2021

Aanvang

: 19.30 uur

Kenmerk

: BW21.00155

Plaats

: Ms Teams

Kenmerkcode

:

NB: Voor agp. 04.01, 04.02 zijn de financieel specialisten uitgenodigd
Agendapunten

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.
04.01 Presentatie over onderzoek Nieuw Zwembad (informatief)
Tijdsplanning: 19.30 – 20.00

Betreft:
In het eerder uitgevoerde onderzoek is voor de nieuwbouw een zwembadconfiguratie (wedstrijdbassin 5
banen inclusief beweegbare bodem) geadviseerd. Door een aantal gebruikers van het zwembad en de
exploitant is er een zienswijze gegeven op de voorgestelde exploitatie. Daarom is er een second opinion uit
gevoerd om te komen tot een zwembadconfiguratie die het best past bij de gemeente Beuningen voor de
komende 40 jaar. In de second opinion zijn 3 verschillende scenario’s uitgewerkt. Hierbij zijn per scenario
de investerings- en exploitatielasten doorgerekend. Naast de financiële consequenties zijn ook de
maatschappelijke- en gebruiksconsequenties van de verschillende scenario’s in beeld gebracht. De adviseur
van Synarchis (opsteller second opinion) zal een inhoudelijke toelichting geven op de second opinion
inclusief de scenario’s.

Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
Sander Fooij (Synarchis)

04.02 Raadsvoorstel Nieuw Zwembad (oordeelsvormend)
Tijdsplanning: 20.00 – 20.45

bb21.00930

Betreft:
Zwembad de Plons is gedateerd en als er een zwemvoorziening in Beuningen behouden moet blijven, moet
ervoor gekozen worden om het bad te renoveren of nieuw te bouwen. In het collegeprogramma ‘nieuwe verbindingen 2022-2022 staat geschreven dat erin 2021 een plan gereed is voor de realisatie van een nieuw
zwembad aan de Ooigraaf. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de realisering van een nieuw zwembad
op de Ooigraaf.

Genodigden:

Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler

04.03 Bespreking en presentatie over Dienstverleningsovereenkomst Beschermd Wonen
Tijdsplanning: 20.45 – 21.15

Betreft:
In deze presentatie zal er allereerst een korte toelichting over de Dienstverleningsovereenkomst Beschermd
Wonen worden gegeven. Na deze bespreking is er ruim de gelegenheid voor het meegeven van input voor het
DVO en/of het stellen van vragen door de commissieleden Samenleving.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler

04.04 Raadsvoorstel Zienswijze Kaderbrief 2023 GGD Gelderland-Zuid
Tijdsplanning: 21.15 – 21.35

bb21.01035

Betreft:
De GGD Gelderland-Zuid heeft een kaderbrief verstuurd aan de gemeenten met daarin de ontwikkelingen, beleidsmatige uitgangspunten en de verwachte financiële consequenties voor de begroting 2023. De gemeenteraad kan met een zienswijze aangeven of de raad zich kan vinden in de Kaderbrief en of hij de GGD nog (aanvullende) zaken willen meegeven voor het opstellen van de begroting.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler

04.05 Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling BVO DRAN
Tijdsplanning: 21.35 – 21.50

bb21.00854

Betreft:
De Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen
(BVO DRAN) is aan een herziening toe, onder andere wat betreft het aantal deelnemende gemeenten en het
werken met een callcenter in plaats van met een regiecentrale. De huidige tekst van de regeling sluit namelijk
niet meer aan op de actuele situatie binnen de BVO DRAN. Daarom wordt voorgesteld om in te stemmen met
de wijzigingen van de regeling van de BVO DRAN, af te zien van het uiten van wensen en bedenkingen en het
verlenen van toestemming aan het college om de regeling te wijzigen.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
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05. Bespreking van en advisering over verbonden partijen
Tijdsplanning: 21.50 – 22.00
01. GGD (algemeen bestuur)
02. MGR (Bestuurscommissie Werk)
03. BVO-DRAN

Vorige vergadering
11 november 2021
2 december 2021
25 november 2021

Volgende vergadering

06. Vaststellen besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Samenleving BW21.00122
van 1 november 2021, inclusief eventuele bekrachtiging geheimhouding, en vaststellen
lijst met toezeggingen.
07. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.
08. Ingekomen stukken en mededelingen1.
RISEM week 44
 Brief van B&W: duurzame uitstroom naar werk Participatiewet (UI21.06250)
RISEM week 45

RISEM week 46
 Beantwoording vragen leerlingenvervoer (UI21.06335)
09. Vragenronde over2:
Er zijn geen onderwerpen voor de vragenronde.
10. Rondvraag.
11. 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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