Verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën en Algemene Zaken van
4 december 2013.
Kenmerk
: BW13.01480
Kenmerkcode : *BW13.01480*
Aanwezig:
De voorzitter:
De griffier:
De leden:

Genodigden:

01.

J. Kersten (BN&M)
A. Dewkalie
W. Brand (VVD)
P. ten Haaf (VVD)
A. Mentink (CDA)
R. Straathof (PvdA)
A. Peters-Duits (PvdA)
F. Houben (GL)

C. van Eert (bgm)
H. Plaizier

Opening.
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.

02.

Spreekrechtburgers niet geagendeerde onderwerpen.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

03.

Vaststelling agenda.
De agenda wordt conform concept en tijdsplanning vastgesteld, waarbij
portefeuillehouder C. van Eert met betrekking tot de gewijzigde Drank- en Horecawet
een nader voorstel wil doen aan de raad.

04.

Vaststelling openbaar verslag van raadscommissie Financiën en AZ van 6 november
2013.
Het openbaar verslag van 6 november 2013 worden zonder wijzigingen vastgesteld.

05.

Voorstel tot autorisatie administratieve wijzigingen 2013 (BW13.01324)
Door de commissie wordt aangegeven dat het voorstel als hamerstuk kan worden

doorgeleid naar de raad van 17 december 2013.

06.

Voorstel tot vaststelling belastingverordeningen 2014 (BW 13.01372)
Op de vraag van mevrouw Peters waarom de tarieven voor de ambulante handel
relatief zo hoog zijn antwoord wethouder Plaizier dat het bij tariefstelling gaat om
kostendekkendheid.
Door de commissie wordt aangegeven dat het voorstel als hamerstuk kan worden
doorgeleid naar de raad van 17 december 2013.
en:
en
2e Financiële rapportage 2013 (Herfstnota) (BW.01372)
Door de commissie wordt aangegeven dat het voorstel als bespreekstuk kan worden
doorgeleid naar de raad van 17 december 2013.

07.

Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.
De heer Van Eert licht het voorstel van het college toe om een wijziging van de
recentelijk vastgestelde en gewijzigde Drank- en Horecawet toe te voegen aan de
agenda van de raad van 17 december 2013.
In overleg met acht andere gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen wordt getracht
tot een eensluidende verordening te komen. Er liggen op dit moment twee
amendementen voor. Enerzijds om de schenktijden die van 12.00 uur ‘s middag tot
00.00 uur ’s nachts zeven dagen per week zijn vastgesteld, te verruimen naar 01.00
uur als sluitingstijd en daaraan gekoppeld een ontheffingsmogelijkheid om (op
bijvoorbeeld een carnavalsavond in een van de dorpshuizen) tot 02.00 uur te mogen
doorgaan. In eerste instantie is ervan uitgegaan, dat op basis van een ontheffing op
een bepaald moment een en ander kon worden geregeld. Echter door de juridische
afdeling van de gemeente Nijmegen is uitgezocht, dat dit binnen de Drank- en
Horecawet slechts wordt toegestaan als de ontheffeningen in de verordening zijn
opgenomen.

08.
De voorzitter geeft het woord aan de commissieleden. Op vragen van de
commissieleden antwoordt de heer Van Eert:
•
•

•

Gemeente Nijmegen is de enige uitzondering voor een specifieke situatie met
studentenverenigingen.
Het voorstel van het college is om de schenktijden die nu zijn vastgelegd van
12.00 uur middag tot 00.00 uur ’s nachts, zeven dagen in de week, te wijzigen
in 12.00 uur middag tot 01.00 uur ’s nachts. Dit omdat in sommige
sportaccommodaties regelmatig tot 23.30 uur wordt getraind wordt of
wedstrijden worden afgewikkeld. Daarnaast om in een aantal gevallen
(bijvoorbeeld de carnavalsverenigingen) maximaal vijf keer een ontheffing te
verlenen om langer open te zijn. Het zijn twee elkaar aanvullende
amendementen.
De insteek is te streven naar gelijkvormigheid in de regio. Dat maakt de
handhaving ook een stuk duidelijker.
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•

•

•

Voorstel is om kort voor de vergadering van de raad van 17 december 2013
een overzicht te verstrekken hoe de stand van zaken in de andere gemeenten
is.
In gesprekken met de uitbaters zijn de onderwerpen uit de amendementen
niet specifiek aan de orde geweest. Mogelijkerwijs dat ook bij de uitbaters de
indruk bestaat dat op basis van de nieuwe wetgeving er nog steeds
ontheffingsmogelijkheden zouden bestaan voor de gemeente.
Met deze aanpassingen wordt gezorgd dat de situatie meer met de
werkelijkheid overeenkomt en is er maximaal vijf keer per jaar per locatie de
mogelijkheid om dat in de vorm van een specifieke (feest)avond te verlengen.

De voorzitter sluit af met de mededeling, dat op korte termijn de onderliggende
stukken en amendementen op basis van de nu geldende inzichten tegemoet worden
gezien en wachten de update voor de raadsvergadering van 17 december 2013 af.
Aansluitend wordt door de commissie aangegeven dat het voorstel als bespreekstuk
kan worden doorgeleid naar de raad van 17 december 2013.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
•

De heer van Eert deelt mede, dat bekend is verondersteld dat hij lid is van het
bestuur van het Gelders Genootschap. Vanuit die rol is gevraagd of hij
voorzitter wil worden van de Monumentenwacht Gelderland.

Namens de commissie feliciteert de voorzitter de heer Eert en wenst de heer Van
Eert succes en plezier in deze functie.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
•

De heer Plaizier deelt als portefeuillehouder van ICT mede, dat op 3 december
2013 op schaal van acht gemeenten in het Rijk van Nijmegen samenwerking is
overeengekomen. Binnen deze acht gemeenten zal binnenkort een
raadsvoorstel worden voorgelegd. Gemeente Wijchen was bij dit beraad niet
aanwezig. Er is afgesproken dat de heer Plaizier alsnog met de gemeente
Wijchen overleg gaat voeren omtrent het bereikte resultaat met de overige
acht gemeenten.

De voorzitter geeft het woord aan de commissieleden. Op vragen van de
commissieleden antwoordt de heer Plaizier:
•
•

09.

Zonder in detail te treden kan worden medegedeeld dat gemeente Beuningen
koploper is op het gebeid van ICT.
Er wordt gestreefd naar een harmonisatiemodel om uiteindelijk volledig te
harmoniseren in een aantal software-omgevingen. Het is een lange weg, maar
door het raadsvoorstel om te komen tot samenwerking is een stap gezet die
zal moeten leiden tot harmonisatie.

Bespreking bestuurlijke vertegenwoordiging.
Er zijn geen mededelingen.
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10.

Bespreken eerste rekenkamerbrief met rekenkamerdirecteur.
De commissieleden geven unaniem aan dat duidelijk is wat de werkwijze is en wat
wordt verwacht als rol van de raad.
De voorzitter geeft het woord aan de commissieleden. Op vragen van de
commissieleden antwoordt mevrouw Peters:
•

•
•

•

Alhoewel in de vergadering van januari 2014 niet de laatste beslissing
hierover zal worden genomen, zou ernaar gestreefd kunnen worden om met
betrekking tot deel 2 ‘kwestie bestuurlijke samenwerking en de rol van de
raad’ in combinatie met deel 5 ‘de rol van de raad bij de komende
decentralisatie’, de nota eerder klaar te krijgen .
De verwachting is dat de rol als raad zich ook nog gaat ontwikkelen de
komende jaren.
De bestuurlijke samenwerkingen zijn dynamische processen en zullen zich de
komende jaren verder blijven doorontwikkelen. Een interactieve aanpak is
nodig; voorstel is om na ommekomst van de eerste periode te evalueren.
Het ter beschikking gestelde budget ad € 12.500,00 is opgebouwd uit € 6.500
rekenkamerdirecteur en € 6.000 voor secretariële ondersteuning. Er geldt
geen vaste verdeling van het ter beschikking gestelde budget ad € 12.500,00.
Het is op dit moment niet duidelijk waar de rekenkamerdirecteur in
ondersteund kan en moet worden. De persoonlijke inbreng op dit moment
brengt meer rendement op dat dan wanneer het aan secretariaatskosten wordt
uitgekeerd.

De voorzitter besluit dat behandeling van de rekenkamerbrief in de vergadering van de
raad van 17 december 2013 als bespreekpunt niet noodzakelijk is. Het is eveneens niet
noodzakelijk, dat mevrouw Peters bij een eventuele behandeling aanwezig is. De brief
zal bij de RISEM worden opgenomen, zodat de brief ter kennisneming wordt gebracht
aan de gehele raad. Degene die daar behoefte aan heeft kan daarover discussiëren.
11. Ingekomen stukken en mededelingen
De heer Van Eert licht het voorstel ‘Visie op de brandweerzorg Gelderland Zuid en de
bezuinigingen brand 2015’ en het voorstel ‘Resultaat onderzoek toezicht op de
gemeentefinanciën’ toe.
De voorzitter geeft het woord aan de commissieleden. Op vragen van de
commissieleden antwoordt de heer Van Eert:
•

•

Het voorstel met betrekking tot de bezuinigingen is puur informatief omdat
raadsbreed is besloten dat de 5 % structureel in 2015 als bezuiniging zal
gelden. Het visiedocument is in het Algemeen Bestuur besproken en het is
vooralsnog voor kennisgeving aangenomen, omdat de andere gemeenten
mogelijkerwijs nog reactie ophalen.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van januari 2014 is dit punt
opnieuw geagendeerd, zodat er de mogelijkheid is om uit de raden mogelijk
nog een reactie mee te nemen.
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•

•

•

Voorstel is om het onderwerp ‘Visie op de brandweerzorg Gelderland Zuid en
de bezuinigingen brandweer 2015’ in de volgende vergadering van deze
commissie te bespreken.
Bij het voorstel ‘Resultaat onderzoek toezicht op de gemeentefinanciën’ is
geconstateerd, dat waar een besluit is genomen om het integrale budget van
de brandweer over te dragen er een aantal elementen zijn, die tijdens de
regionaliseringstap niet zijn overgedragen. Een belangrijk onderdeel daarvan
is de brandkraanvoorzieningen, omdat die impliciet onderdeel uitmaken van
de lokale infrastructuur. Het is gekoppeld aan de eigendomsverhoudingen. De
discussie over de vraag welke elementen uit de financiering terug moeten
worden gehaald is een andere discussie dan wiens verantwoordelijkheid het
betreft. Het kan niet zo zijn dat de gemeente eigenaar blijft en het beheer van
de brandkranen doet om vervolgens de brandweer verantwoordelijk te stellen
voor het functioneren daarvan.
Belangrijk is dat wordt gezien dat er opbrengsten zijn uit het opschalen,
waardoor de bezuiniging kan worden gerealiseerd, maar tegelijkertijd zal ook
in de toekomst met minder middelen minimaal hetzelfde niveau moeten
kunnen gegenereerd.
De voorzitter besluit dit punt met de opmerkingen dat het voorstel ‘Visie op de
brandweerzorg Gelderland Zuid en bezuinigingen brandweer 2015’ voor de
volgende commissievergadering Financien en Algemene Zaken van januari 2014
zal worden geagendeerd en dat de CDA-fractie mogelijk vragen zal stellen in de
vergadering van de raad van 17 december 2013 over het rapport ‘Resultaat
onderzoek toezicht op de gemeentefinanciën’.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

De leden van de commissie hebben geen inhoudelijke opmerkingen op de conceptbrief
aan Van Rolf/vd Putten en stemmen met het plaatsen van de conceptbrief op de
RISEM-lijst.
12.

Rondvraag
De griffier deelt mede dat in verband met de verkiezingen de planning van de
Kindergemeenteraad is opgeschoven naar mei 2014. Na voorinventarisatie bij de tien
basisscholen die kunnen deelnemen aan de Kindergemeenteraad 2014, hebben 3 a 4
scholen hebben gereageerd. Volgens ProDemos is dit echt de ondergrens aan
deelnemende basisscholen om een Kindergemeenteraad te laten slagen. Het
verplaatsen van de Kindergemeenteraad naar een andere datum voor de zomer is in
verband met o.a. Citotoets, schoolkamp, (voetbal)toernooien niet goed mogelijk.
Behandeling van de Kindergemeenteraad in maart 2014 brengt een kortere
voorbereidingstijd voor de scholen met zich. De griffier kan ook dan geen garantie
geven dat meer basisscholen zich aanmelden.
De voorzitter besluit dit punt met het verzoek dat de griffie bij de basisscholen zal
informeren of een datum in maart haalbaar is. De griffier zal hierover in de volgende
vergadering van de Commissie Financiën en Algemene zaken uitsluitsel geven.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.
De notuliste,
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Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Financiën en Algemene Zaken van 08
januari 2014.
De griffier,

de voorzitter,

6

