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Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgriffier

: J.G.Th.M. Kersten (BN&M)
: A.V. Dewkalie

College

: H. Driessen (D66)
: P.J.M. de Klein (BN&M)
: C. van Eert (bgm.)

De leden :

E. van Boekel (CDA)
P.F.H. ten Haaf (VVD)
F.M.H.P. Houben (GL)
M.P.J. Straathof (PvdA)
G.W.J. Jeurissen (BN&M)
A.H. Peters-Duits (PvdA)
H. Plaizier (VVD)
J. Bril (GL)

Afwezig:
Agenda- Reg.nr.
punt
001
002
003

BW14.00460

004

BW14.00417

005

006

IN14.01989,

Inhoud

Voorstel

De voorzitter opent de vergadering om
20.00 uur.
Spreekrecht burgers nietgeagendeerde onderwerpen.
Vaststelling agenda commissie
De agenda van de commissie Financiën en Algemene
Financien en Algemene Zaken d.d. 18 Zaken van19 juni 2013 vast te stellen.
juni 2014.
Vaststelling besluiten- en actielijst van
de openbare vergadering van de
commissie Financiën en Algemene
Zaken van 14 mei 2014.
Informatieverstrekking uit college van Brief inzake deelname dag van de democratie.
burgemeester en wethouders.

- Dynamische agenda

Besluit

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Conform voorstel vastgesteld.

Conform voorstel.
Zie het videoverslag.

Bijzonderheden/toezegingen:
besluitvorming in de vergadering van
de raad van 01 juli 2014.
Zie het videoverslag.
Bijzonderheden/toezegingen:

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.

Agenda- Reg.nr.
punt
IN14.02168,
INT14.0367

Inhoud

007

- Raadsplanning juni 2014
(BW14.00439)
- Lijst met bestuurlijke
vertegenwoordigingen 2014-2018
(INT14.0342).
- Meicirculaire 2014.
Rondvraag.
Voorstel tot vaststellen
programmarekening 2013.

008
009

at14001630,
at14001780,
at14001850,
BW14.00439,
BW14.00493,
INT14.0342
at14001727,
at14001734,
BW14.00450,
UI14.02661

Voorstel

- Veiligheidsregio (AB)
- Euregio Rijn Waal
- Vitens
- Stadsregio Arnhem-Nijmegen

De portefeuillehouder zegt toe na te
gaan of bij de reactie aan de
Stadsregio inzake jaarrekening 2013
en begroting 2015 rekening is
gehouden met het gegeven dat de
10% bezuiniging door de stadsregio al
behaald is.
Zie het videoverslag voor bespreking
van de Euregio en de Stadsregio.
Zie het videoverslag.

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie/bespreekstuk
raad/hamerlijststuk raad) en eventuele acties vast te
stellen.

010

at14001613,
BW14.00427

Voorstel tot vaststellen
controleprotocol 2014.

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie/bespreekstuk
raad/hamerlijststuk raad) en eventuele acties vast te
stellen.

011

at14001601,
at14001602,
at14001603,
at14001604,
at14001605,
BW14.00423

Voorstel kaderbrief uitgangspunten
begroting 2015.

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie/bespreekstuk
raad/hamerlijststuk raad) en eventuele acties vast te
stellen.

Pagina 2

Besluit

Zie het videoverslag.
Bespreekstuk naar de vergadering van
de raad d.d. 1 juli 2014. Zie het
videoverslag.
Bijzonderheden/toezeggingen:
Enkele technische vragen worden
schriftelijk beantwoord.
Hamerstuk naar de vergadering van
de raad d.d. 1 juli 2014 tenzij er zich
bijzonderheden voordoen in de
Auditcommissie.
Zie videoverslag.
Bespreekstuk naar de vergadering van
de raad d.d 1 juli 2014.
Zie het videoverslag.
Bijzonderheden/toezeggingen:
- Beeld schetsen verhoging OZB
structrueel terug te brengen tot 1.5%

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.

Agenda- Reg.nr.
punt

Inhoud

Voorstel

Besluit
en dekkingsvoorstellen aanbieden.
Informatie hierover volgt bij de
begrotingbehandeling.
- risico’s in beeld brengen van
terugbrengen kosten t.l.v. onderhoud
Groen t.b.v. de raad van 1 juli 2014

012

De voorzitter sluit de vergadering om
21.12 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie van 10 september 2014.

De griffier,

de voorzitter,

Lijst met toezeggingen
Datum
vergaderi
ng
09
september
2013
11 maart
2014

Onderwerp

Datum afdoen en
door wie:

Wethouder Plaizier neemt kanttekeningen/suggestie van
commissie mee bij implementatie “werken op afspraak”
en zegt een evaluatie toe in het eerste kwartaal van 2015.
Informatienota Raad 'Voortgang acties Grondbedrijf'.
Wat op pagina 3 van het voorstel bedoeld wordt met
‘consequenties uitgangspunten voor Beuningen,
Kwalitatieve mismatch’, wordt later beantwoord.
De wethouder komt schriftelijk terug op de vraag wat het
rentepercentage is bij contant maken.

Burgemeester Van Eert

14 mei
2014

Jaarrekening 2013 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
- Het college zal op een tweetal vragen schriftelijk
reageren.
Stadsregio inzake jaarrekening 2013 en begroting 2015
De portefeuillehouder zegt toe na te gaan of bij de reactie

Burgemeester Van Eert

18 juni
2014

Pagina 3

Wethouder Driessen

Wethouder Driessen

Eventuele
opmerkingen

Met “kwalitatieve mismatch” wordt bedoeld dat de kwalitatieve
behoefte aan woningen anders is dan wij in onze
uitbreidingsplannen hebben staan. De verdeling tussen sociale
huur, koopwoningen tot 176.000,-- en duurdere koopwoningen
wordt onderzocht.
Het rentepercentage waar meegerekend wordt bij het contant
maken bedraagt 3,25%.

aan de Stadsregio rekening is gehouden met het gegeven
dat de 10% bezuiniging door de stadsregio al behaald is.
18 juni
2014
18 juni
2014

18 juni
2014

Programmarekening 2013.
De gestelde technische vragen worden schriftelijk
beantwoord.
kaderbrief uitgangspunten begroting 2015.
Men maakt een nieuwe berekening met een OZB
verhoging van 1.5% (ipv 3%) en zal kijken hoe de
dekking verder sluitend gemaakt kan worden.
risico’s in beeld brengen van terugbrengen kosten t.l.v.
onderhoud Groen t.b.v. de raad van 1 juli 2014

Wethouder Driessen

Wethouder Driessen

Wethouder Driessen

De berekening zal voor de begrotingsraad komen.

