Gemeente

Beuningen

Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van 15 januari 2019.
Kenmerk : BW19.00030
Kenmerkcode
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Aanwezig:

De voorzitter

: D.A. Bergman

De raadsgriffier

: A.V. Dewkalie

De wethouders

De secretaris

De leden :

H.G.M. van Aalten (BN&M)

R.M. Martinus (CDA)

N.P.J. Bannink (BN&M)

D.F. Preijers (CDA)

P.J.W. Cobussen (BN&M)

D.W.A.C. Schaftenaar (CDA)

: P.J.M. de Klein (BN&M)

T. Dikkerboom (GL)

FM.A. van Sommeren (GL)

: H. Plaizier (WD)

G.J.P. Groenen (BN&M)

A.M. Steeg (D66)

: W.H.M. van Teffelen (CDA)

P.F.H. ten Haaf (WD)

M.H.M. Stevens (BN&M)

F.M.H.P. Houben (GL)

J.M.S. Swartjes (SP)
E. Toebes- Asik (SP)

: A.H.W.M. Kocken-Ouwens

G.W.J. Jeurissen (BN&M)
R.M. Kuppens (D66)

S. Versluijs (PvdA)
G.P.B. Woutersen (WD)

Afwezig:

E.L.M. van Ewijk (BN&M)
K.C. Janssen-van den Heuvel (WD)

Agenda
punt
001

Reg.nr.

ínhoud
Opening.

002

Spreekrecht burgers.

003

Vragenronde.

Voorstel

Besluit
De voorzitter opent de vergadering
om 19.30 uur.
Hier wordt geen gebruik van
gemaakt.
Dhr. Versluijs vraagt alle raadsleden
om zich aan te melden voor
deelname aan de regionale
raadsconferentie op 21 januari a.s.
over het arbeidsmarktbeleid.
Zie videoverslag.
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Agenda
punt
004

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit

BW18.00696,
BW18.00743

Vaststelling agenda van de openbare
vergadering van de raad van 15
januari 2019.

Stel de agenda vast.

Besluit:
Conform voorstel.

005

BW18.00742,
IN18.07675,
IN18.07676,
IN18.07677,
IN18.07678,
IN18.07679,
IN18.07680

Vaststelling besluiten- en actielijsten
en bekrachtiging van 4 december
2018.

Stel de besluiten- en actielijsten vast.

BW18.00636,
atl8003318,
BW09.01276,
BW10.00222,
IN18.06974

Voorstel tot aanpassen verordening
gemeentelijke onderscheidingen.

atl8003093,
atl8003094,
BW18.00591

Voorstel tot vaststelling
bestemmingsplan RWZI Weurt.

Zie videoverslag.
Besluit:
Zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
Zie videoverslag.
Besluit:
Zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.

006

007

Opmerkingen/toezeggingen:
De lijst met toezeggingen wordt
aangepast.
Zie videoverslag.
Besluit:
Unaniem aangenomen.
Opmerkingen/toezeggingen:
Dhr. Preijers licht het standpunt van
de fractie CDA toe.

008

atl8003299,
atl8003303,
atl8003319,
BW18.00638

Voorstel tot benoeming nieuwe leden
Commissie Ruimtelijk Kwaliteit.

009

atl8003423,
atl 8003424,

Voorstel tot vaststelling Ie wijziging
van de verordening rechtspositie
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Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.

Zie videoverslag.
Besluit:
Zonder hoofdelijke stemming

Agenda
punt

010

011

Reg.nr.

ínhoud

BW18.00681

wethouders raads- en
commissieleden.

BW18.00736

Voorstel tot vaststelling tijdelijke
ontheffing woonplaatsvereiste
burgemeester.

Zie videoverslag.
Besluit:
Zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.

Ingekomen stukken en
mededelingen.

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.

atl8003636,
BW18.00697,
BW18.00719,
BW18.00741,
BW19.00004,
BW19.00010,
BW19.00011

Voorstel

Besluit
aangenomen.

Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.

Zie videoverslag.

012

Spreekrecht burgers.

013

Sluiting.

Hier wordt geen gebruik van
gemaakt.
De voorzitter sluit de vergadering om
19.41 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 12 maart 2019.

de voorzitter,
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Toezeggingen
Datum vergadering

Onderwerp

Datum afdoen en door
wie
Wethouder De Klein en
wethouder Plaizier

11 juli 2017

Vaststelling Programmarekening 2016:
Zich in te spannen om meer woningen te mogen bouwen in de
gemeente.
In de programmarekening van 2017 zal aandacht aan Munitax
besteed worden.
In de nota grondbedrijf zal de waardering van van gronden en
voorzieningen aan bod komen.

29 mei 2018

Vragenronde
De burgemeester zegt een presentatie over de AVG toe.

Burgemeester Bergman

29 mei 2018

Vragenronde
‘Sterk bestuur in een sterke regio’
De heren Ten Haaf, van Ewijk en Versluijs zullen naar aanleiding
van de motie namens de raad een advies/voorstel opstellen. Dit
in coproductie met het college (Weth. De Klein), de
gemeentesecretaris en de griffier.

Raadsleden ten Haaf, van
Ewijk en Versluijs en
Wethouder de Klein

3 juli 2018

Opininota Raad. Toekomst hulp bij het huishouden (2018 e.v.).
- In oktober naar de raad te komen met een uitgewerkt voorstel.
- De financiële onderbouwing van opties 3 en 4 uit te werken.

Wethouder Van Teffelen

3 juli 2018

Programmarekening 2017
- In de commissie FAZ verder te spreken over de financiële
gevolgen van de zandwinning.
- Volgend jaar het controleproces met de accoutant te
vervroegen.

Wethouder Plaizier

3 juli 2018

Voorstel tot vaststelling van de Zienswijzen diverse
gemeenschappelijke Regelingen.

College
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Eventuele opmerkingen
Nota grondbedrijf komt na de zomer

«’S"SP«S'

Gemeente

LEUNINGEN

Volgend jaar afzonderlijke raadsvoorstellen aan te bieden en
hierbij een juiste lijst met bijlagen te plaatsen.
3 juli 2018

Zomernota 2018
In samenspraak met fracties een vervolg te geven aan de heidag
met de raad om strategische onderwerpen van de raad te
bepalen.

Burgemeester Bergman

3 juli 2018

Kaderbrief
Nogmaals te kijken of de verlaging van de OZB van 3 “/o naar
1.50Zo kan.

Wethouder Plaizier

11 september 2018

De voorzitter zegt toe het initiatief te nemen om in gesprek te
gaan over het aanleveren van vragen aan het college.

Burgemeester Bergman/
griffie

11 september 2018

Voorstel tot vaststelling van de nota grondbeleid 2018 - 2022:
jaarlijks een te rapporteren aan de raad over:
»
Het college stelt jaarlijks een grondprijzenbrief op;
« Grondprijzen voor maatwerksituaties waarin deze nota
niet voorziet worden door het college vastgesteld met in
achtneming van adviezen van extern deskundigen.
Beleidsnotitie Sociaal Domein 2018-2022.
Jongeren van 17 jaar een brief te sturen over de veranderingen
die zij tegemoet kunnen zien wanneer zij 18 jaar worden, wordt
schríftelijk beantwoord.

Wethouder Plaizier

4 december 2018

4 december 2018

Herstnota 2018
« Bekijken van de mogelijkheden van een begrotingsapp.
» De vraag over de ê 40.000,- schuldhulpverlening
schriftelijk te beantwoorden.
«
Een volledig plan van aanpak m.b.t. de DRAN naar de

Wethouder Van Teffelen

Wethouder Plaizier
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raad te doen toekomen.
Belastinverordeningen 2019
» In gesprek te blijven over de leegstand van winkelpanden.
» Te kijken naar wat de impact is van het aangenomen
amendement in de 2e kamer over de OZB voor
sportaccomodaties enz.
» Inzichtelijk te maken wat de impact is van de verlaging van
leges duurzame evenementen.
Het college geeft schriftelijk door wanneer de raadsleden de
informatie kunnen verwachten.

Porteuillehouder Plaizier
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