Gemeente

l Beuningen

Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Financiën en AZ d.d. 30 januari 2019
Kenmerk : BW19.00105
Kenmerkcode :
Aanwezig:
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De voorzitter
De raadsgrifïïer

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

College

: H. Plaizier (WD)
: W.H.M. van Teffelen (CDA)
: D.A. Bergman (bgm.)

Afwezig:

Agenda
punt
001

De leden :

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

Reg.nr.

ínhoud

P.C.W. Ahsmann (D66)
J.G.M. Bril (GL)
P.J.W. Cobussen (BN&M)
E.L.M. van Ewijk (BN&M)
P.F.H. ten Haaf (WD)
K.C. Janssen-van den Heuvel (WD)
F.M.H.P. Houben (GL)
E. van Boekel (CDA)
T. Dikkerboom (GL)

Voorstel

G.W.J. Jeurissen (BN&M)
R.M. Kuppens (D’66)
R.M. Martinus (CDA)
D.W.A.C. Schaftenaar
J.M.S. Swartjes (SP)
E. Toebes-Asik (SP)
S. Versluijs (PvdA)
S.J. de Lange (BN&M)
A.M. Steeg (D66)

Besluit
De voorzitter opent de vergadering
om 19.30 uur.

Opening.

Opmerkingen/toezeggingen:
Mw. Peters-Duits neemt afscheid als
commissielid. De voorzitter dankt
mevrouw Peters-Duits voor haar
werk.
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003

BW19.00014

Spreekrecht burgers niet
geagendeerde onderwerpen
Agenda vergadering commissie FAZ
30 januari 2018.

Stel de agenda vast.

Zie videoverslag.
Hier wordt geen gebruik van
gemaakt.
Besluit:
Conform voorstel.

Gemeente
Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

004

atl8003405,
IN18.07464,
UI18.08377

Bespreking verslag provincie
Gelderland en gemeente Beuningen
over de bestuurskracht van de
gemeente.

Voorstel

? Beuningen

Besluit
Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Burgemeester Bergman geeft een
korte toelichting op de bijeenkomst
met de provincie.
Burgemeester Bergman en
wethouder Plaizier beantwoorden de
vragen van de commissieleden.
Het college stelt samen met de
werkgroep Strategie de opdracht op.

005

atl8003613,
atl9000038,
atl9000039,
atl 9000040,
atl9000041,
atl9000059,
atl9000075,
atl9000100,
BW18.00723,
IN19.00241,
IN19.00291,
IN19.00317,
IN19.00566,
IN19.00567,
UI19.00318,
UI19.00361

a. Algemeen
- B&Wvoorstel Begrotingsrichtlįjnen
BRN 2020.
- Informatie gemeenschappelijke
regelingen
b. Veiligheidsregio (ab)
c. Euregio Rijn Waal (Euregioraad)
d. Vitens
(aandeelhoudersvergadering)
e. Leisurelands
(aandeelhoudersvergadering)

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Dhr. Van Ewijk roept de leden op om
12 februari a.s. aanwezig te zijn bij
de bijeenkomst van de BVO/DRAN.
Begrotingsrichtlįjnen BRN2020.
Wethouder Plaizier geeft een
toelichting op het B&W-voorstel.
Aangenomen motie over kaderbrief
Gemeente Heumen.
Op de vraag van dhr. Van Ewijk
antwoordt wethouder Plaizier dat
2

Gemeente ļSjĹíĝ Beuningen
Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud
f. AB MGR
g. MGR agendacommissie
-Zienswijze kaders begroting
2020- 2023 MGR
-brief financiële en beleidsmatige
kaders 2020 van het ab MGR
-Aangenomen motie over kaderbrief
Gemeente Heumen
-Presentatie regionale bijeenkomst
gemeenteraden en conceptmotie
arbeidsmarktbeleid
h. Gemeenschappelijk Orgaan Regio
Arnhem Nijmegen
Conceptverslag AB 12 december en
verslag van 4 oktober 2018

Voorstel

Besluit
aan de GR-en geadviseerd is om
kaderbrieven te hanteren. Het advies
wordt overgenomen.
AB MGR.
Hierover is gesproken in de
commissie Samenleving en
wethouder Van Teffelen heeft
toegezegd met een raadsvoorstel in
maart te komen.
MGR Agendacommissie.
Dhr. Versluijs geeft aan dat in de
agendacommissie is afgesproken om
met een 4- maandelijkse rapportage
te komen.
Dhr. Versluijs stelt voor om in de
zienswijze op te nemen dat de 2e
4maandenlijkse rapportage op tijd
geleverd wordt zodat deze in de
begroting meegenomen kan worden.
B&W-voorsteJ: Zienswijze kaders
begroting2020- 2023 MGR
Op de vraag van dhr. Ten Haaf
antwoordt burgemeester Bergman
dat de zienswijze verstuurd kan
worden onder voorbehoud van
goedkeuring door de raad van 12
maart 2019.
Deze afspraak is eerder in de
commissie Samenleving gemaakt.
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Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Beuningen

Besluit
Burgemeester Bergman zegt toe dat
de 4maandelijkse rapportage wordt
toegevoegd.
De commissieleden discussiëren over
het voorstel.
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BW19.00011

007

Besluitenlijst van de commissie FAZ
van 19 december 2018

Stel de besluitenlijst vast.

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.

Informatieverstrekking uit college
van burgemeester en wethouders.

Neem kennis van de informatie.

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen.
Burgemeester Bergman geeft aan dat
de gemeente bezig is met
festiviteiten rondom 75 jaar
bevrijding in 2020.
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atl9000067,
BW18.00727,
IN18.07516,
IN18.07824,
IN19.00167,
IN19.00239,
UI18.08707,
UI19.00239

Ingekomen stukken en mededelingen Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen.
Op de vraag van dhr. Van Ewijk
antwoordt de voorzitter dat de
agendacommissie ook heeft gezien
dat in de raadsplanning de verdeling
scheef zit. De agendacommissie komt
hier binnenkort op terug.
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Gemeente
Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

*

Yl Beuningen

Besluit
Dhr. Cobussen heeft een opmerking
over de beantwoording van
schríftelijke vragen.
Dhr. Ahsmann stelt vragen n.a.v. de
brief van de PCI.
Wethouder Plaizier geeft aan dat het
college een reactie aan het
voorbereiden is en zegt toe deze brief
aan de commissie te doen toekomen.

009

Rondvraag

Zie videoverslag.
Dhr. Kuppens vraagt naar een reactie
van het college op de vraag van de
vereniging van eigenaren van
woningen op de Groene Heuvels over
de huisvesting van Poolse
werknemers
Op het recreatiepark.
Burgemeester Bergman geeft aan op
de hoogte van de problematiek te
zijn.
Op de vraag van dhr. Van Ewijk
antwoordt wethouder Plaizier op
uitnodiging van de kerkbesturen
naar een bijeenkomst te gaan om te
praten over hun gedachten inzake de
leegloop van Kerken.
De wethouder zegt toe de uitkomst
met de commissie te delen.

Gemeente
Agenda
punt

Reg.nr.

010

ínhoud

Voorstel

Beuningen

Besluit
Zie videoverslag.
De voorzitter sluit de vergadering om
21.40 uur.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie FAZ van 27 februari 2019.

Toezeggingen/opmerkingen
Datum vergadering

Onderwerp

16 mei 2018
■Morgen.
Voorbereidingen voor het gesprek met
de provincie in en met de commissie

Datum afdoen en
door wie:

Eventuele
opmerkingen

Portefeuillehouder De
Klein

Be-ambtelijkc voorbereiding is gaande.
le gesprek met de provincie is geweest. De provincie zal
ook in gesprek gaan met de gemeenteraad.

Pfh geeft-aan-dat verslagen naar de raads en
commissieleden te doen toekomen.

(incl.ĵ bijlagen-besprokcn in-de-commissic van januari
20197
29 augustus 2018

Presentatie over integrale handhaving
(in brede zin) in FAZ.
Portefeuillehouders Plaizier en Bergman
zeggen een presentatie toe.

Portefeuillehouders
Plaizier en Bergman

Het streven is om PRWŵa-kwarl-flal 901 Q mpf ppn

presentatie te komen.
Mw. Bergman geeft aan dat de presentatie voor het

J*

a*

Gemeente 5Cr^ Beuningen
zomerreces 2019 komt.
spelregels.

■beroepsvereniging:
met inhoudelijke spelregels terug te
komen bij-de commissie.
n/r/2.1?
*

v VucllUill ltj 11LL

üLLlILvx^IuCiT

De vraag van dhr.-Van-Ewijk-wordt door-gegeven aan
het college.-

arbeidsmarktbeleid ondergebracht-bij- de
MGR en niet bij de arbeidsmarktregio?-

Antwoord■Raadsvoorstel-belasängverordcningcn
■2ÔÌ9
-de toelichting over wat commercieel en
n-iet-commcrcicel is nader te
omschrijven-;-

Namens het college
Portefeuillehouder De
Klein
en
Portefeuillehouder

CIC IvUoLCll/ UlILCIİ lIIIlIIj ijL* V till-fcttí

hondenbelûst-mg-schriftelijk te
beantwoorden.-volgend-j-aar-met een voorstel te doen
over legeskosten-voorduurzaamheidsmaatregel-ingem
omschrijving kan komen inzake
IC^CJlvvüLCll LUllCLLCo

21 november 2018

UUCldl»

De raad en/ of commissieleden-te
informeren over-dc overlast door
jongeren en welke maatregelen-genomen
worden.Initiatief ‘In de Kas’.

Portefeuillehouder-De

Brief ((11118.084 ld) van 30 nov. 20-1-8

informeren naar een evaluatie omtrent
de Kas die mogelijk aan de orde had
7
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Gemeente

30 januari 2019

30 januari 2019

30jejnuari 2019--------

30 januari 2019

__

moeten zijn.
B&W-voorstelZienswijze kaders
begroting2020-2023 MGR
In maart met een raadsvoorstel te
komen.
Raadsplanning
Goŵd&jËxd-eMĩTĝ valTs-tųkken dooŗ,het—~
jaar.
JBri'éívŕíĩñheìSçollegejra'aTTÎSSlÇHer
kennisname aan de commissie
Gesprek met kerkbesturen
Stavaza te geven n.a.v. het gesprek

ļSj&į Beuningen

Portefeuillehouder Van
Teffelen

Agendacommissie
-------'
Portefeuillehouder
j^laizier

.----------------

Portefeuillehouder
Plaizier
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