Verslag op hoofdlijnen van het bestuurlijk overleg Sterk bestuur
22 augustus 2018, 13.30-14.30 uur, gemeente Beuningen
Aanwezig
Gemeente Beuningen:
Mevrouw Bergman (wnd. burgemeester)
De heer De Klein (wethouder)
De heer Plaizier (wethouder)
De heer van Teffelen (wethouder)
Mevrouw Kocken (gemeentesecretaris)
Provincie Gelderland:
De heer Markink (gedeputeerde)
De heer Scheffer (gedeputeerde)
Mevrouw Hubner (adviseur Sterk Bestuur)
Bijlage: presentatie gemeente Beuningen (nog toe te voegen!!)

Openen en kennismaken
Burgemeester Bergman opent het overleg en heet in het bijzonder de gedeputeerden
Markink en Scheffer van harte welkom.
Ze geeft aan dat Beuningen een presentatie (zie bijlage) heeft voorbereid met de volgende
gesprekspunten die door de desbetreffende portefeuillehouders worden toegelicht:
 Energiek Beuningen
 Financiën
 Sociaal Domein
 Bewonersbetrokkenheid
 Dienstverlening
 Overzicht samenwerkingspartijen
Gedeputeerde Markink licht kort de aanleiding van het overleg toe dat in het kader van het
Sterk Bestuur plaatsvindt.Vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van
het lokaal bestuur is het belangrijk om met gemeenten in gesprek te gaan over
bestuurskracht en of beelden zoals die vanuit de provincie worden gezien worden gedeeld
en herkend en wat kunnen we voor elkaar betekenen in een eventueel vervolgproces.
Het is niet de bedoeling alleen de gemeenten de maat te nemen, daarom laat de provincie
zelf ook haar bestuurskracht meten door een externe commissie.
De Staten hebben hun steun gegeven aan de Notitie “Sterk bestuur, voor de opgaven van
morgen” en de koers die nu wordt ingezet.
 Energiek Beuningen (weth. Klein)
In 2017 is Visie Energieneutraal Beuningen vastgesteld.
Gebiedsraad is bezig met de fase start MER rondom knooppunt Ewijk (A73), dit is meest
logische plek gevonden om 5 windturbines te plaatsen, is meer dan genoeg voor Beuningen
alleen. Inwoners hebben meegedacht. Beuningen kan niet zonder grootschalige opwekking.
Vraag ged. Markink: Wat is de verwachting is in de samenwerking ihkv van het Regionale
Energie Strategie (RES) en hoe verloopt de burgerparticipatie.
Reactie weth. Klein: Beuningen is wel in gesprek is met de buurgemeenten, maar wil wel het
Beuningse spoor blijven volgen. Mocht Nijmegen ook 2 turbines willen dan zal Beuningen
hen niet afvallen.

Reactie bgm. Bergman t.a.v. burgerparticipatie: het is nog een hele opgave om over grote
maatschappelijke bovenlokale opgave als energie goed te kunnen communiceren met
inwoners.
 Financiën (weth. Plaizier)
38% van begroting door sociale domein opgeslokt
Voornaamste opgave om in 2021 “zwart” te schrijven, dus uit rode cijfers.
In staat met hulp van binnen en buiten om positief te komen staan, + 1,3 mln
Wel afscheid moeten nemen van 36 fte.
Afspraak met de provincie die op een gegeven moment wat anders werd geïnterpreteerd.
De oude methodiek is hersteld. Daardoor kan wensenlijstje niet helemaal worden
gerealiseerd, maar voor volgend college wordt wel gestreefd naar positief resultaat. Het blijft
wel discipline vragen van iedereen.
 Sociaal Domein en Bewonersbetrokkenheid (weth. Van Teffelen)
Als nieuwe wethouder is hij onder de indruk waarop Beuningen in het sociaal domein het
doet, mensgericht. Sociaal team heeft centrale spilfunctie binnen de gemeente.
Wel nog een behoorlijke slag in huishoudelijk hulp te maken nav uitspraak rechtszaak.
Leuke dingen: initiatieven een helpers app om eenzaamheid bij ouderen terugdringen, vanuit
de provincie prijs gewonnen: kan ook als pilot voor andere gemeenten dienen.
Buurtmobiel: samen met welzijnszorg Perspectief opgezet omdat tussen de kernen geen
goed openbaar: voor 1 euro kan je bellen om naar andere kern te worden vervoerd. Is ook
aanvulling op doelgroepenvervoer en door veel vrijwilligers kostenbesparing.
Burgerparticipatie; als overheid moet je draagvlak onder inwoners te creëren, we proberen
dat steeds meer vanwege de verandering in de maatschappij.
•
Dienstverlening (bgm. Bergman)
Bgm. Bergman merkt op dat de organisatie korte lijnen kent, als een goede
netwerkorganisatie zowel intern en extern opereert, maar ook kwetsbaarheid kent doordat er
veel 1-pitters zijn. Als voorbeeld: Beuningen had een poosje geen crisisambtenaar; echter de
buurgemeenten boden hulp aan als er wat is aan de hand mocht zijn.
Met Heumen en Berg en Dal heeft Beuningen nu 1 FG / AVG functionaris.
•
Overzicht samenwerkingspartijen (weth. Klein)
Weth. Klein geeft aan dat de samenwerking in regio Nijmegen pragmatisch verloopt en er
geen weerstanden, zijn. Er is geen onderscheid tussen de grote gemeente Nijmegen en de
kleinere gemeenten.
Het GO Arnhem-Nijmegen speelt zich veel breder en op grotere schaal af.
Bgm. Bergman ziet mede n.a.v. de discussie over de contributie, als risico dat het GO uit
elkaar valt.
Reactie ged. Markink:
Positief over de aanpak t.a.v. duurzaamheid. Blij dat ook de kwestie inzake de interpretatie
van financiële afspraken is opgelost. Goed dat we daarover het gesprek met elkaar hebben
kunnen voeren.
Ged. Markink heeft nog de volgende vragen:
 Wat is stand van zaken t.a.v. de zandwinning; risico’s en deadlines; is het haalbaar?
 Wat wordt gedaan met het de uitkomsten van het onderzoek door de Rekenkamer
(Klaartje Peters) dat i.o.v. de Raad werd uitgevoerd. Wat doet de raad /college
daarmee, kan er nog discussie over worden gevoerd.
Reactie weth. Plaizier op zandwinning:

In december 2017 werd verwacht dat van Nijmegen en provincie geldstroom van 2,6 mln.
kwam, dat is niet gebeurd, nu voor rekening Beuningen.
Verwachting is dat 2020/2021 het geheel kan draaien en de vrachtwagens rijden, er zijn nog
hobbels, die genomen moeten worden en dat vraagt veel van samenwerking van diverse
partijen. Beuningen is met diverse partijen in gesprek daarover en heeft goede hoop tot een
positief resultaat te komen.
Wel is Beuningen gebaat met elke euro die haar financiële positie beter kan maken en niet
verder niet onder druk zet.
Reactie bgm. Bergman op onderzoek Rekenkamer
Bgm. vindt dat de raad ook vanuit strategisch oogpunt moet nadenken over de toekomst
Beuningen. Er wordt nu een werkgroep opgestart die dat gaat voorbereiden en dan zal het
onderwerp met de raad worden besproken.
Volgens weth. Klein er is nu wel meer zelfbewustzijn bij partijen.
Reactie ged. Markink: goed dat vervolg is opgestart en nodig dat discussie over de toekomst
gevoerd wordt en zodat consequenties in beeld kunnen worden gebracht.
Provincie is bereid om daarin meedenken en te faciliteren.
Ged. Scheffer adviseert om bij de verkenning voor de toekomst dit niet als gemeente alleen
te doen maar ook de buurgemeenten mee te nemen.
Bgm wil eerst het commitment van de Raad en neemt het aanbod om mee te denken en te
faciliteren graag aan. Hierover zal ambtelijk bilateraal contact worden opgenomen.

