m

Gemeente

Beuningen

Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Financiën en AZ d.d. 8 mei 2019
Kenmerk : BW19.00272

Kernnerkcode:|ni|n||lII|I|||l|l||||||nHl
Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgriffier

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

College

: D.A. Bergman (wnd. bgm.)
vanaf agendapunt 4
: H. Plaizier (WD)

Afwezig:

Agenda
punt
01

P.J.M. de Klein (BN&M)
W.H.M. van Teffelen (CDA)

Reg.nr.

ínhoud

P.C.W. Ahsmann (D66)
J.G.M. Bril (GL)
P.J.W. Cobussen (BN&M) vanaf
agendapunt 4
E. van Ewijk (BN&M)
F.M.H.P. Houben (GL)
K.C. Janssen-van den Heuvel (WD)

G.W.J. Jeurissen (BN&M)
R.M. Kuppens (D’66)
S J. de Lange (BN&M)
R.M. Martinus (CDA)
J.M.S. Swartjes (SP)

E. van Boekel (CDA)
S.G.M. van den Broek (D66)
T. Dikkerboom (GL)
P.F.H. ten Haaf (WD)

J. Rengers (CDA)
A.M. Steeg (D66)
E. Toebes-Asik (SP)
S. Versluijs (PvdA)

Voorstel

Opening.

02

03

De leden :

De voorzitter opent de vergadering
om 19.30 uur.
Hier wordt geen gebruik van
gemaakt.

Spreekrecht burgers niet
geagendeerde onderwerpen

BW19.00232

Agenda commissie FAZ 8 mei 2019.

Besluit

Stel de agenda vast.

Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Aangezien de vergadering 30
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Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit
minuten eerder begint, worden de
agendapunten 9 t/m 13 naar voren
gehaald.

04

BW19.00175,
IN19.01435,
IN19.02749,
UI19.02306

Raadsvoorstel Financieel toezicht
2019

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/hamerstuk raad).

Zie videoverslag.
Besluit:
Het voorstel kan als bespreekstuk
naar de raad van 21 mei 2019.
Opmerkingen/toezeggingen:
De heren Bouwmeester en
Schuurman (adviseurs
gemeentefinanciën Provincie
Gelderland) geven een presentatie
(bijlage 1) en beantwoorden vragen
van de commissieleden.

05
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BW19.00220
atl9000864,
atl9000865,
atl9000866,
atl9000867,
atl9000868,
atl9000869,
atl9000870,
atl9000871,
atl9000872,
atl9000873,
atl9000875,
atl9000877,
atl9000878

Raadsvoorstel Veiligheidsstrategie
2019-2022 Oost-Nederland,
Raadsvoorstel Integraal
Veiligheidsplan Tweestromenland
2019-2022.

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/hamerstuk raad).

Zie videoverslag.
Besluit:
Het voorstel Veiligheidsstrategie
2019-2022 Oost-Nederland kan als
hamerstuk naar de raad van 21 mei
2019.
Het voorstel Integraal
Veiligheidsplan Tweestromenland
2019-2022 kan als hamerstuk naar
de raad van 21 mei 2019.
Opmerkingen/toezeggingen:
De heer Strankinga en mevrouw
Veluw (politie Gelderland Zuid)

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit
geven een presentatie (bijlage 2) en
beantwoorden samen met
burgemeester Bergman de vragen
van de commissieleden.

BW19.00219,
atl9000854,
atl9000855

Burgemeester Bergman zegt toe de
commissie periodiek op de hoogte te
houden van de speerpunten
genoemd in het raadsvoorstel:
Integraal Veiligheidsplan
Tweestromenland 2019-2022.
Mw. Wilmink (ambt. adviseur) geeft
een presentie over de Groene
Heuvels (bijlage 3) en beantwoordt
de vragen van de commissieleden.

06

BW19.00209,
atl9000813,
atl9000814

Raadsvoorstel Algemene plaatselijke
verordening 2019.

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/hamerstuk raad).

Zie videoverslag.
Besluit:
Het voorstel kan als bespreekstuk
naar de raad van 21 mei 2019.
Opmerkingen/toezeggingen:
Mevrouw Bergman zegt het volgende
toe:
-De regeling over het opruimen van
troep in het buitengebied op te
zoeken.
- Juridisch kijken hoe de tekst bij
artikel 2:10A ‘Gedrag voor publiek
toegankelijke ruimten’ gelezen dient
te worden.
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Agenda
punt

07

08

Reg.nr.

ínhoud

BW19.00187,
atl9000728

Raadsvoorstel Aanpassing Algemene
Subsidieverordening.

atl9000880,
atl9000881,
atl9000882,
atl9001038,
atl9001039,
atl9001040,
atl9001041,
IN19.02047,
IN19.02060,
IN19.02154,
IN19.02241,
IN19.02298,
IN19.02471,
IN19.02785,
IN19.02886

Bespreking van en advisering over
verbonden partijen.
A. Algemeen
al. Reactie van de MGR op brief over
informatieverstrekking en
beleidsproces.
a2. ontwerpbegroting 2020 en
jaarstukken 2018 MGR.
B. Veiligheidsregio (ab)
C. Euregio Rijn Waal (Euregioraad)
D. Vitens
(aandeelhoudersvergadering)
E. Leisurelands
(aandeelhoudersvergadering)

Voorstel

Besluit

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/hamerstuk raad).

Zie videoverslag.
Besluit:
Het voorstel kan als bespreekstuk
naar de raad van 21 mei 2019.
Opmerkingen/toezeggingen:
- te kijken naar de tekst bij artikel 5.6
6. ‘In een subsidieregeling kan van
de leden 2 t/m 5 worden afgeweken’.
Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Dhr. Kuppens vraagt aandacht voor
de benaming van de stukken.
Wethouder Plaizier deelt mee dat de
volgende bijeenkomst van
Leisurelands op 13 juni 2019 is.
Het B&W-voorstel en brief
Versterking regionale samenwerking’
(BW19.00224, atl9000883 en
Uil9.02943)worden doorgezet naar
de volgende vergadering van de
commissie FAZ.
Zie videoverslag.

F. AB MGR
fl. ontwerpbegroting 2020 en
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Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit

Stel de besluitenlijst vast.

Besluit:
Conform voorstel.

jaarstukken 2018 MGR
G MGR agendacommissie
gl. Agenda en stukken
agendacommissie 1 april 2019.
(IN19.02060)
g2. Gewijzigde agenda een
aanvulling stukken agen
dacommissie 1 april 2019
(IN19.02154)
g3. Conceptverslag agendacommissie
MGR 1 april 2019 incl. concept motie
arbeidsmarktbeleid (INI9.02241)

09

10

BW19.00215

H. Gemeenschappelijk Orgaan Regio
Arnhem Nijmegen
hl. Voorlopige jaarrekening en
jaarverslag 2018 (IN19.02298)
h2. Conceptbegroting 2020 en
algemene financiële beleidsmatige
kaders. (IN19.02471)
h3. Concept verslag AB vergadering
van 27 maart 2019.
Verslag van de commissie FAZ van
27 maart 2019

Informatieverstrekking uit college
van burgemeester en wethouder.

Neem kennis van de informatie.

Zie videoverslag.
Besluit:
Er is geen informatie.
Zie videoverslag.
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Agenda
punt
11

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit

INT19.0305,

Ingekomen stukken en
mededelingen:

Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.

Besluit:
Conform voorstel.

BW19.00186,
atl9000720,
atl9000721,
atl9000722

A. Memo motiemarkt
Memo Motiemarkt:
B. Verantwoordingsrapportages BAG, Er zijn er een aantal mogelijkheden voor de
BGT en BRO.(NIET OPENBAAR)
motiemarkten:
1. Motiemarkt op 26 september 2019 en behandeling
in de raad van 19 november 2019 of 17
december 2019. Maar dan zal de raad zich nog
dienen te buigen over de benodigde 0 10.000
euro en dit moet moeten reserveren n.a.v. de
zomernota in de raadsvergadering van 25 juni
2019 en daarvoor moeten fracties de bereidheid
uitspreken om dit geld beschikbaar te willen
stellen. Zo kan de communicatie op tijd starten.
2. Motiemarkt tweejaarlijks te houden. In de
begrotingsraad in november 2019 kan de raad zich
uitspreken over het structureel/incidenteel C 10.000
euro opvoeren voor de motiemarkt in de
begroting. De volgende editie van de motiemarkt is
dan in het september 2020.
3. Stoppen met de motiemarkt. Hiertoe is het nodig
dat een of meerdere fracties hierom vragen
en er tussen fracties onderling consensus wordt
bereikt.

Conclusie memo motiemarkt:
- Motiemarkt tweejaarlijks te
houden. In de begrotingsraad in
november 2019 kan de raad zich
uitspreken over het
structureel/incidenteel
0 10.000 euro opvoeren voor de
motiemarkt in de begroting. De
volgende editie van de motiemarkt is
dan in het september 2020.
Opmerkingen/toezeggingen:
Memo motiemarkt:
Dhr. Kuppens (D66) geeft aan terug
te willen naar het oorspronkelijke
idee van de motiemarkt waarbij het
gaat om het idee en niet om het
budget.
De motiemarkt kan tweejaarlijks
worden gehouden.
Dhr. Houben (GL), dhr. Jeurissen
(BN&M) en dhr. Swartjes (SP)
kunnen zich hierbij aansluiten.
Dhr. Martinus (CDA) en mw.
Janssen-v.d. Heuvel kunnen
meegaan met het tweejaarlijks
organiseren van een motiemarkt
maar wel met een vooraf
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Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit
afgesproken budget.

12

Vragenronde

13

Rondvraag

Zie videoverslag.
Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde.
Dhr. Jeurissen stelt vragen over de
kosten in de gemeente Leuningen
voor Jeugdzorg in 2018.
Wethouder Plaizier beantwoordt de
vraag.
Dhr. Van Ewijk geeft aan dat de
fractie BN&M zorgen heeft voor
mensen die een woning verliezen op
de Groene Heuvels ten gevolge van
de handhaving en daardoor op straat
komen te staan.
Dhr. Kuppens, dhr. Martinus en dhr.
Swartjes reageren hierop.
Dhr. Martinus stelt vragen over de
problemen rondom rechtstreeks
uitzenden van raadsvergaderingen.
Mw. Bergman antwoordt dat
gesprekken hierover volgen om het
probleem in kaart te brengen en dat
er daarna naar een oplossing wordt
gekeken.
De raad zal hiervan op de hoogte
worden gebracht.
Zie videoverslag.
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Agenda
punt
14

Bijlage:
1.
2.
3.

ínhoud

Reg.nr.

Voorstel

Besluit

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om
21.35 uur.

Financieel Toezicht 2019 (provincie Gelderland) atl9001151
Politie meerjarenplan 2019-2022 atl9001152
Presentatie Groene Heuvels atl9001153

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie FAZ van 12 juni 2019.

tēndngen
Datum vergadering

Onderwerp

Datum afdoen en
door wie:

Eventuele
opmerkingen

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 eerste kwartaal 2019 met een
presentatie te komen.
27/02: mw. Bergman geeft aan dat de presentatie na
het zomerreces 2019 volgt.
27/03: mw. Bergman laat weten wanneer de
presentatie plaats zal vinden.

JJ»va-*V \ UUI JLL.1 Ul^lLtUljLX Lil 1 G.vj

j/L.1 LIJ

De heer Bril informeert waarom er zo’n
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27-03: Dhr. Bril maakt opmerkingen over de

27 februari-2019

hoog bedrag noodzakelijk is voor-het
koppelen naar de-website-en waarom dit
structurele kosten zijn, waarbij de
wethouder toezegt hierover schriftclijk te
rapporten
Gronéprijzenbrief 2019
Grondprijzenbrief toevoegen op het
moment dat in de cic ruimte de
presentatie plaatsvindt over-De-AsdonefeVoort-s-in de presentatie ingegaan op de
wijze waarop de grondprijzen-van
gestapelde bouw worden bepaald, omdat
dat niet is meegenomen in de-briefr

27 maart 2019

8 mei 2019

8 mei 2019

8 mei 2019
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beantwoording.

Griffie

College

Raadsvoorstel aanbestedingsbeleid
De wethouder zegt toe om de vraag
inzake afwijkingen bij aanbesteding te
beantwoorden, uitgaande van het
afgelopen j aar.
Raadsvoorstel: Integraal Veiligheidsplan
Tweestromenland 2019-2022.
De commissie periodiek op de hoogte te
houden van de speerpunten.
Raadsvoorstel Algemene plaatselijke
verordening 2019.
-De regeling over het opruimen van
troep in het buitengebied op te zoeken.
- Juridisch kijken hoe de tekst bij artikel
2:10A ‘Gedrag voor publiek
toegankelijke ruimten’ gelezen dient te
worden.

Wethouder Plaizier

Raadsvoorstel Aanpassing Algemene

Wethouder Plaizier

Burgemeester Bergman

Burgemeester Bergman

8 mei: wethouder Plaizier zegt dat het stuk in
voorbereiding is.

8 mei 2019
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Subsidieverordening.
- te kijken naar de tekst bij artikel 5.6 6.
‘In een subsidieregeling kan van de leden
2 t/m 5 worden afgeweken’.
Zie videoverslag.
Rondvraag
Mw. Bergman geeft aan gesprekken te
voeren over het rechtstreeks uitzenden
van raadsvergaderingen om het
probleem in kaart te brengen en dat er
daarna naar een oplossing wordt
gekeken.
De raad zal hiervan op de hoogte
worden gebracht.

Burgemeester Bergman

