Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Financiën en AZ d.d. 16 maart 2016.
Kenmerk : BW16.00172
Kenmerkcode : *BW16.00172*
Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgriffier

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

College

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

De leden :

R.L.M. van Beuningen (BN&M)
E. van Boekel (CDA)
J.G.M. Bril (GL)
P.J.W. Cobussen (BN&M)
P.F.H. ten Haaf (VVD)
F.M.H.P. Houben (GL)
G.W.J. Jeurissen (BN&M)

R.M. Kuppens (D66)
D.F. Preijers (CDA)
A.H. Peters-Duits (PvdA)
H. Plaizier (VVD)
A.M. Steeg (D66)
W.H.M. van Teffelen (CDA)
S. Versluijs (PvdA)
B.J.M. Wenting (GL)
G. v.d. Zon (D66)

Afwezig: I.G.M. van Caulil (D66)

Agenda- Reg.nr.
punt
001

Inhoud

002

Spreekrecht burgers niet
geagendeerde onderwerpen.
Agenda commissie FAZ 16 maart
2016.
Besluitenlijst van de commissie FAZ
d.d. 17 februari 2016.

003

bw16.00142

004

at16000454,
BW16.00115

005

Voorstel

Opening.

Informatieverstrekking uit college van
burgemeester en wethouders.

Besluit
De voorzitter opent de vergadering om
19.30 uur.
Er zijn geen sprekers.

Stel de agenda vast.
Stel de besluitenlijst van de openbare vergadering van
de commissie FAZ van 17 februari 2016 inclusief
eventuele bekrachtiging geheimhouding en lijst met
toezeggingen vast.
Neem kennis van de informatie.

Besluit:
Conform voorstel.
Besluit:
Conform voorstel.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen:
Burgemeester Van Eert spreekt over
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Agenda- Reg.nr.
punt

006

007

008
009
010

at16000470,
at16000507,
BW15.00747,
bw16.00117,
bw16.00127,
in15.02465,
in16.01235

Inhoud

Voorstel

Besluit

-Veiligheidsregio (ab)
- Euregio Rijn Waal (Euregioraad)
- Vitens (aandeelhoudersvergadering)
- Leisurelands
(aandeelhoudersvergadering)
- AB MGR
- MGR agendacommissie
- Regionaal overleg (vm Stadsregio)

Neem kennis van de informatie.

-Raadsplanning april 2016.
-Interne klachtenbehandeling 2015.Jaarverslag archief 2014
-jaarverslag gemeentearchief 2014
-jaarverslag 2015 gemeentelijke
ombudsman

Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.

Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde.
Rondvraag.
Sluiting
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Opmerkingen/mededelingen:
In de volgende
aandeelhoudersvergadering van
Vitens wordt gesproken over een
mogelijke verhoging van het dividend.
Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.

Er zijn geen vragen.
De voorzitter sluit de vergadering om
19.36 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Financiën en Algemene Zaken van 20 april 2016.

De griffier,

de communicatie rondom de komst
van een AZC in Ewijk en zegt toe de
raad te informeren over de inhoud van
de informatieavond op 15 maart met
omwonenden.
Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.

de voorzitter,

Toezeggingen/opmerkingen
Datum vergadering

Onderwerp

Datum afdoen en
door wie:

8 december 2014

Vaststellen protocollen in het kader van
Jeugdwet en Wmo
Bij wijzigingen van het
calamiteitenprotocol zal de wethouder de
commissie zal informeren.
Waarborging door college invloed
gemeenteraad bij de
vervoersvergoedingen en de jaarstukken
van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
Het raadsvoorstel ‘Update Ruimte om
mee te doen’ wordt aangepast op de
volgende punten:
raadsvoorstel wordt aangepast en
gespecificeerd op de volgende punten:
- De evaluatie zal jaarlijks afzonderlijk
worden uitgevoerd en niet meer
gekoppeld aan de Wmo.
- De koppeling met het organisatiedoel
wordt losgelaten.
- Nadere richtlijnen m.b.t. het
beschikbare budget voor subsidie
worden in de Zomernota opgenomen.
Het eenmalig organiseren van een
motiemarkt en deze te evalueren.

Wethouder Hendriks

5 oktober 2015

17 februari 2016

17 februari 2016

Wethouder De Klein

Portefeuillehouder
Driessen

Fracties en griffie

Eventuele
opmerkingen

17 februari 2016

Surveillance door de politie i.v.m. het
mogelijk dealen van softdrugs op het
plein bij de school in Winssen

Burgemeester Van Eert

Antwoord: de melding is inmiddels met de wijkagent
besproken. In iets andere vorm was het probleem al
bekend. Het wordt opgepakt.

