Agenda commissie Financiën en Algemene Zaken
Agenda commissie
Datum vergadering : 6 november 2019

Datum verzending

: 24 oktober 2019

Aanvang

: 19.30 uur

Kenmerk

: BW19.00340

Plaats

: raadzaal

Kenmerkcode

:

*BW19.00340*

Voor bespreking van agp 4: Raadsvoorstel: Zienswijze ontwerp-Informatieprotocol MGR Rijk van Nijmegen,
zijn leden van de commissie Samenleving welkom.

Agendapunten

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.
Aanvang deelsessies

04. Deelsessie: Raadsvoorstel: Zienswijze ontwerp-Informatieprotocol MGR Rijk van Nijmegen
bb19.00313

Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 19.30 – 19.45 uur:

Betreft:

Samenvatting
Het Dagelijks Bestuur van de modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR) Rijk van Nijmegen heeft de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten een nieuw ontwerp-Informatieprotocol van de MGR
aangeboden. De gemeenteraden geven hun zienswijze op het Informatieprotocol. Het college bereidt deze
voor en de gemeenteraad stelt die vast. De vaststelling van het Informatieprotocol gebeurt in het algemeen
bestuur van de MGR.
In het Informatieprotocol staat welke informatie de gemeente kan verwachten van de MGR. Het doel van het
protocol is om de aangeboden informatie te stroomlijnen en beter aan te haken bij de gemeentelijke planningen controlcyclus. De belangrijkste wijziging betreft het verlagen van het aantal termijnrapportages. Het nieuwe protocol treedt 1 januari 2020 in werking.
Besluit om
1. Kennis te nemen van het ontwerp-Informatieprotocol MGR Rijk van Nijmegen;
2. In te stemmen met de concept-zienswijze op het ontwerp-Informatieprotocol MGR Rijk van Nijmegen.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
Ronde

Doel

Tijdsindicatie

Informatieronde, inclusie
presentatie
Beraadslagingsronde

Adviesronde

Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Uitwisselen van standpunten, meningen en visies tussen fracties onderling
en met college
Bepalen mate van besluitrijpheid en
advisering vervolg (terugkomen in
commissie/bespreekstuk raad/ hamerstuk raad).
Vaststellen acties.

19.30 – 19.40
19.40 – 19.44
19.44 – 19.45

05. Deelsessie: Raadsvoorstel: Regionaal Beleidsplan 2020-2023 en Regionaal Risicoprofiel 2020 VRGZ
bb19.00284
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 19.45 – 20.00 uur:

Betreft:

Samenvatting
In de Wet veiligheidsregio's is de verplichting opgenomen eens in de vier jaar een regionaal beleidsplan vast
te stellen. Het regionaal beleidsplan is daarbij mede gebaseerd op een (actueel) risicoprofiel. Nu ligt een
nieuw concept Regionaal Beleidsplan 2020-2023 en het concept Regionaal Risicoprofiel 2020 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ter instemming bij de gemeenteraden.
Besluit om
1. In te stemmen met het concept Regionaal Beleidsplan 2020-2023 en het concept Regionaal Risicoprofiel
2020 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
Ronde
Informatieronde, inclusie
presentatie
Beraadslagingsronde

Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Uitwisselen van standpunten, meningen en visies tussen fracties onderling
en met college
Bepalen mate van besluitrijpheid en
advisering vervolg (terugkomen in
commissie/bespreekstuk raad/ hamerstuk raad).
Vaststellen acties.

Tijdsindicatie
19.45 – 19.55
19.55 – 19.59
19.59 – 20.00

06. Deelsessie: Bespreking van en advisering over verbonden partijen
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 20.00 – 20.15 uur:
06 a. Algemeen
1. Brief van B&W inzake beantwoording vragen nav
quickscan digitaal archiefbeheer. (UI19.08801)
06 b. Veiligheidsregio (AB)
06 c. Euregio Rijn Waal (Euregioraad)

Vorige vergadering

Volgende vergadering

26 september 2019
6 juni 2019

7 november 2019
28 november 2019

06 d. Vitens (aandeelhoudervergadering)
06 e. Leisurelands (aandeelhoudersvergadering)
1 Brief van B&W inzake vertrek directeur Leisurelands
(UI19.08709)
2 Beantwoording vragen Leisurelands. (UI19.08752)
06 f. AB MGR
 Annotatie vergadering 3 oktober 2019.
(INT19.0679)
06 g. MGR agendacommissie
06 h. Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem
megen

Nij-

n.n.b.
13 juni 2019

n.n.b.
n.n.b.

3 oktober 2019

25 november 2019

23 september 2019

25 november 2019

2 oktober 2019

4 december 2019

Einde deelsessies. Aanvang plenair gedeelte.
07. Vaststellen verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën en Algemene Zaken 9 oktober 2019, inclusief bekrachtiging geheimhouding en vaststellen lijst met toezeggingen.
BW19.00336
08. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.
09. Ingekomen stukken en mededelingen1.
- Brief van B&W inzake datalek persoonsgegevens bewoners Groene Heuvels.
- Brief van B&W inzake propositie NOVI-gebied Arnhem-Nijmegen-Foodvalley.
- Brief van B&W inzake beantwoording vragen Groene Heuvels.
- Brief van B&W inzake overzicht zienswijzen Groene Heuvels.
- Brief van B&W inzake beantwoording digitale begroting 2020.

UI19.08163
UI19.08475
UI19.08585
UI19.08642
UI19.08791

10. Vragenronde2:
a. Raadsvoorstel: Archiefverordening 2019
bb19.00194
b. Raadsvoorstel: Lidmaatschap gemeenschappelijke regelingen bij werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen
bb19.00312
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

1 brieven van inwoners zijn vanwege privacygevoelige informatie voor commissieleden te raadplegen in de besloten omgeving van
het RIS en voor andere geïnteresseerden opvraagbaar bij de griffie.
2 Technische vragen rechtstreeks per e-mail naar behandelend ambtenaar.

