Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Financiën en AZ d.d. 9 oktober 2019
Kenmerk : BW19.00336
Kenmerkcode : *BW19.00336*
Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgriffier

: D.F. Preijers (CDA)
: A.V. Dewkalie

College

: P.J.M. de Klein (BN&M)
: H. Plaizier (VVD)
: W.H.M. van Teffelen (CDA)
: D.A. Bergman (bgm.)

De
leden :

Afwezig:

P.C.W. Ahsmann (D66)
J.G.M. Bril (GL)
E. van Ewijk (BN&M)
F.M.H.P. Houben (GL)
K.C. Janssen-van den Heuvel (VVD)

E.J. van Boekel (CDA)
S.G.M. van den Broek (D66)
P.J.W. Cobussen (BN&M)
A.M. Steeg (D66)

Agendapunt
01

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Opening

02
03

BW19.00319

04

UI19.07559

Spreekrecht burgers niet geagendeerde
onderwerpen
Agenda commissie FAZ -Agenda
Stel de agenda vast.
commissie FAZ d.d. 9 oktober 2019

Informatiebrief Groene Heuvels inzake
handhaving

Neem kennis van de informatie.

G.W.J. Jeurissen (BN&M)
R.M. Kuppens (D’66)
S.J. de Lange (BN&M)
J.M.S. Swartjes (SP)
E. Toebes-Asik (SP)
S. Versluijs (PvdA)

Leden commissie Samenleving:
G.J.P. Groenen (BN&M)
J.G. Meijer (CDA)
D.W.A.C. Schaftenaar (CDA)

R.M. Martinus (CDA)
J. Rengers (CDA)
T. Dikkerboom (GL)

Besluit
De voorzitter opent de vergadering om
20.00 uur.
Er zijn geen sprekers.
Besluit:
conform voorstel
Zie videoverslag.
Besluit:
conform voorstel
Opmerkingen/toezeggingen:
De commissieleden discusieren over de
informatiebrief.
Burgemeester Bergman zegt het

Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
volgende toe:
 Nota van zienswijzen voor de
raadsvergadering van 22 oktober
te delen met raads- en
commissieleden.

05

Presentatie Stand van zaken
bewonersbetrokkenheid

Neem kennis van de presentatie.

Zie videoverslag.
Besluit:
conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Mw. Kuijpers en mw. Radsma
(ambtenaren) geven een presentatie.
De presentatie en rapportage wordt
naar de commissieleden gestuurd.
Aan de commissieleden wordt
gevraagd om input te leveren m.b.t.
bewonersbetrokkenheid.

06

BW19.00323,
IN19.06241

Rekenkamerbrief Verbonden partijen

Mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren over
vervolg. (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/hamerstuk raad).

Zie videoverslag.
Besluit:
Het voorstel kan als bespreekstuk naar
de raad van 22 oktober 2019.
Opmerkingen/toezeggingen:
Mw. Peters (rekenkamerdirecteur)
geeft een presentatie en beantwoordt
de vragen van de commissieleden.
Mw. Peters geeft aan informatie na te
zenden m.b.t. het resultaat van
inspecties, gedaan door diverse
ministeries.
De commissie vraagt de griffie een
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Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
amendement voor te bereiden met
daarbij twee beslispunten:
 de Rekenkamerbrief te
verspreiden onder de
gemeenteraden van het Rijk van
Nijmegen.
 De uitwerking van de
aanbevelingen te bespreken in de
diverse commissies met de
portefeuillehouder. Het overzicht
voor te leggen aan de commissie
FAZ.
Portefeuillehouder Plaizier zegt het
volgende toe:
 Een presentatie m.b.t. de
verbonden partij Munitax.
Zie videoverslag.

07
07a
07b

Bespreken van en advisering over
verbonden partijen
Algemeen
Veiligheidsregio (AB)

Burgemeester Bergman deelt het
volgende mee:
De landelijke meldkamer gaat vanaf
2022 naar Apeldoorn. Als tussenstap is
afgesproken de meldkamers van
Nijmegen en Arnhem (brandweer,
ambulance en politie) vanaf november
samen te voegen in Arnhem.
M.b.t. de vrijwillige brandweer spelen
twee belangrijke thema’s die
besproken worden op de volgende
heidag:
-Robuustheid; in sommige regio’s is het

Pagina 3

Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
moeilijk om vrijwilligers te vinden
- en de Europese wet- en regelgeving
Op 29 oktober vindt een regionale
raadsbijeenkomst plaats inzake het
Regionale beleidsplan.
Tweede helft november komt er een
regionale raadsbijeenkomst over de
wijze van invoering van de wet VGGZ.
Zie videoverslag.

07c
07d
07e

IN19.04326,
UI19.07665

Euregio Rijn Waal (Euregioraad)
Vitens (aandeelhoudersvergadering)
Leisurelands
(aandeelhoudersvergadering)
a. reactie B&W op motie Leisurelands

Neem kennis van de informatie.

Besluit:
conform voorstel
Opmerkingen/toezeggingen:
Portefeuillehouder Plaizier deelt mee;
Het college heeft de motie (26-6-19)
beantwoord met een brief en dhr.
Droogh heeft een presentatie gegeven.
Het college is van mening dat de motie
is beantwoord.
Portefeuillehouder Plazier geeft aan
met beantwoording van de schriftelijke
vragen van BN&M te willen wachten tot
na de extra bijeenkomst van de
aandeelhoudersvergadering op 16
oktober.
Portefeuillehouder Plaizier zegt toe na
16 oktober met meer informatie naar
de commissie te komen.
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Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
Dhr. Van Ewijk geeft aan de reactie van
het college na de extra bijeenkomst van
16 oktober 2019 te willen afwachten
alvorens de beantwoording van de
motie afdoende te beschouwen.

07f

IN19.06033,
IN19.06034

AB MGR
a. MGR Tweede kwartaalrapportage
2019 incl. begrotingswijziging
b. MGR ontwerp-informatieprotocol

Neem kennis van de informatie.

Zie videoverslag.
Besluit:
conform voorstel
Opmerkingen/toezeggingen:
Dhr. Ahsmann stelt vragen over het
ontwerp- informatieprotocol.
Dhr. Versluijs vertelt dat in de
agendacommissie is gesproken over de
informatieprotocol. Op de agenda van
de agendacommissie staat dat gevraagd
wordt aan het bestuur van de MGR om
meer aandacht (en verslaglegging)
inzake de IRVN.
PortefeuillehouderDe Klein meldt dat
het AB van de MGR kennis heeft
genomen van de verhuizing naar de
Boekweitweg.
De consequenties worden nader
onderzocht en hij zegt toe de
commissie op de hoogte te houden van
de ontwikkelingen.

07g
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IN19.06020,
IN19.06021,
IN19.06022,
IN19.06207

MGR agendacommissie
a. concept-agenda & stukken agenda
commissie MGR maandag 23-9-2019MGR

Neem kennis van de informatie.

Zie videoverslag.
Besluit:
conform voorstel
Opmerkingen/toezeggingen:

Agendapunt

07h

Reg.nr.

IN19.06205

Inhoud
b. Agendacommissie:
arbeidsmarktbeleid,
informatieprotocol en
diensverleningsovereenkomst
Gemeenschappelijk Orgaan Regio
Arnhem Nijmegen
a.Aankondiging radenbijeenkomsten

Voorstel

Besluit

Zie videoverslag.

Neem kennis van de informatie.

Besluit:
conform voorstel
Opmerkingen/toezeggingen:
Dhr. Van Ewijk geeft aan zich
aangemeld te hebben voor de
voorbereiding van het regionale
overleg.

08

09

at19002147,
at19002148,
at19002166,
BW19.00312

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van de commissie FAZ d.d.
11 september 2019

Stel de besluitenlijst vast.

Zie videoverslag.
Besluit:
conform voorstel
Opmerkingen/toezeggingen:
De commissieleden bespreken of het
wenselijk is om van de begroting 2020
gemeente Beuningen een papieren
versie te ontvangen. De voorzitter
concludeert dat uiteindelijk toch aan
het voorstel van de wethouder wordt
vastgehouden om alleen met een
digitaal exemplaar te werken.

Informatieverstrekking uit college van
burgemeester en weth)ouder.

Neem kennis van de informatie.

Zie videoverslag.
Besluit:
conform voorstel
Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder De Klein geeft in het kort
weer wat besproken is in de
bijeenkomst in Brussel (waar collega’s
uit de regio bij aanwezig waren).
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Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
Hier heeft de Regio Arnhem Nijmegen
zich samen met de Economic Board
gepresenteerd.

10

Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken.

Zie videoverslag.
Besluit:
conform voorstel
Opmerkingen/toezeggingen:
Zie videoverslag.

11
12

Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde.
Rondvraag

13

Sluiting

Bijlage:
1.
2.

Mw. Janssen deelt, namens de VVD,
mee dat mw. Loeffen voorgesteld
wordt om te installeren als raadslid in
de raadsvergadering van 22 oktober.
De voorzitter sluit de vergadering om
22.45 uur.

Presentatie Stand van zaken bewonersbetrokkenheid (at19002306)

Presentatie Verbonden Partijen (at19002305)

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie FAZ van 6 november 2019.

De griffier,

Toezeggingen/opmerkingen
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de voorzitter,

Datum vergadering

Onderwerp

Datum afdoen en
door wie:

Eventuele
opmerkingen

29 augustus 2018

Presentatie over integrale handhaving (in
brede zin) in FAZ.

Portefeuillehouders
Plaizier en Bergman

Het streven is om eerste kwartaal 2019 met een
presentatie te komen.
27/02: mw. Bergman geeft aan dat de presentatie na het
zomerreces 2019 volgt.
27/03: mw. Bergman laat weten wanneer de presentatie
plaats zal vinden.
11/09: Mw. Bergman komt terug op een datumvoorstel.
9/10: voor eind 2019
8 mei: wethouder Plaizier zegt dat het stuk in
voorbereiding is. (najaar 2019)
11/09: reactie volgt in november 2019.

Portefeuillehouders Plaizier en Bergman
zeggen een presentatie toe.

27 maart 2019

Raadsvoorstel aanbestedingsbeleid

Wethouder Plaizier

De wethouder zegt toe om de vraag
inzake afwijkingen bij aanbesteding te
beantwoorden, uitgaande van het
afgelopen jaar.
8 mei 2019

Raadsvoorstel: Integraal Veiligheidsplan
Tweestromenland 2019-2022.

Burgemeester Bergman

De commissie periodiek op de hoogte te houden.
9/10 verslag ondermijningsbeeld verwacht in nov.

Burgemeester Bergman

1 oktober: griffie en ambtelijke organisatie hebben
besloten om een quick-scan uit te laten voeren om alle
risico’s m.b.t. techniek in de raadzaal in kaart te brengen.
Hierin wordt gekeken naar de techniek zelf, de vraag of
de IRvN een rol kan spelen bij technisch beheer,
afspraken en competenties van leveranciers en
betrokken interne afdelingen. Sluitstuk is e.e.a. vast te
leggen in de DVO.

Burgemeester Bergman

11/9 Memo voor volgende commissievergadering te

De commissie periodiek op de hoogte te
houden van de speerpunten.
12 juni 2019

Rondvraag
Mw. Bergman geeft aan gesprekken te
voeren over het rechtstreeks uitzenden
van raadsvergaderingen om het probleem
in kaart te brengen en dat er daarna naar
een oplossing wordt gekeken.
De raad zal hiervan op de hoogte worden
gebracht.

12 juni 2019

Spreekrecht burgers:

na het zomerreces met meer informatie te
komen m.b.t. handhaving op de Groene
Heuvels.
12 juni 2019

Raadsvoorstel Zomernota 2019


11 september 2019

verwachten.
1 oktober: staat geagendeerd voor FAZ 9 oktober 2019.
Wethouder Plaizier

11/9 Najaar 2019

Burgemeester Bergman




In het najaar te komen met een
herziening verordening financiële
voorziening. Waarin wordt
meegenomen dat de duonota Zomeren Kadernota in een andere
raadsvergadering wordt behandeld dan
de Jaarrekening.

Raadsvoorstel Rekenkamerbrief Quick scan
digitaal informatiebeheer.



11 september 2019

11 september 2019

11 september 2019

Raadsvoorstel Vergroenen leges

Aanpassing Winkeltijdenverordening

Zienswijzen Groene Heuvels

Portefeuillehouder De
Klein

De nieuwe archiefverordening te verstrekken.
In het dienstverleningsovereenkomst met de
Gemeenschappelijke een regel over archivering op te
nemen.
Aan de GR-en te vragen de vergaderstukken
makkelijker vindbaar via internet te maken

27/09/2019
Bovenstaande toezeggingen zijn aanvullend op de
aanbevelingen die de raad heeft vastgesteld op 24/09.
 De commissie te rapporteren over de uitvoering.
 Mocht uitbreiding van het voorstel aan de orde zijn, dit
inzichtelijk te maken in de commissie.

Portefeuillehouder
Plaizier

27-09-2019
Besproken in de raadsvergadering van 24 september 2019.
Informatie m.b.t. de evaluatie naar de raad te doen
toekomen.

Portefeuillehouder

27-09-2019
Besproken in de raadsvergadering van 24 september 2019.
De zienswijzen naar de commissieleden te doen toekomen.

Bergman
27-09-2019
de portefeuillehouder heeft afspraken gemaakt over de
wijze waarop inzage komt over de zienswijzen.
09-10-2019
De portefeuillehouder zegt toe de nota van zienswijzen
voor 22-10-2019 naar de leden toekomt.
9 oktober 2019

Rekenkamerbrief Verbonden Partijen
Een presentatie in de commissie m.b.t. de
verbonden regeling Munitax
Een amendement voor te bereiden met
daarbij twee beslispunten:
 de Rekenkamerbrief te verspreiden
onder de gemeenteraden van het Rijk
van Nijmegen.
 De uitwerking van de aanbevelingen
te bespreken in de diverse
commissies met de
portefeuillehouder. Het overzicht
voor te leggen aan de commissie FAZ.

9 oktober 2019

Leisurelands
Met beantwoording schriftelijke vragen van
BN&M na 16 oktober te komen.

Portefeuillehouder
Plaizier

griffie

Portefeuillehouder
Plazier

Na 16 oktober meer informatie aan de
commissie mee te delen.
9 oktober 2019

AB MGR
De commissie op de hoogte te houden van
de ontwikkelingen rondom de verhuizing
van de Nieuwe Dukenburgseweg naar de
Boekweitweg.

PortefeuillehouderDe
Klein

