Agenda commissie Samenleving
Datum vergadering : 24 september 2018

Datum verzending

: 13 september 2018

Aanvang

: 19.30 uur

Kenmerk

: BW18.00482

Plaats

: raadzaal

Kenmerkcode

:

*BW18.00482*

Agendapunten

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.
Aanvang deelsessies
04. Deelsessie: Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek Grip krijgen op Veilig Thuis .
Incl. oplegnotitie en bijlage.
Plaats en tijdsplanning: 19.30 – 20.10 uur

(BW18.00327)

De rekenkamerdirecteur, mevrouw Peters, kan niet bij de behandeling aanwezig zijn. Commissieleden kunnen
haar tot donderdag 20 september via de griffie schriftelijke vragen stellen.
Betreft:

Samenvatting
De rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen, West Maas en
Waal en Wijchen hebben onderzoek gedaan naar de inrichting en het bestuur van Veilig Thuis Gelderland Zuid
VTGZ . In het eindrapport Grip krijgen op Veilig Thuis doen de rekenkamers verslag van de bevindingen,
trekken zij conclusies en geven zij een aantal aanbevelingen om de kaderstellende en controlerende rol van de
gemeenteraden bij bestuurlijke samenwerking te versterken. De Rekenkamerdirecteur Beuningen brengt in
een bijlage nog een aantal specifieke Beuningse zaken naar voren. Op basis van het rapport en de Beuningse
bijlage, en de reactie van het college daarop, heeft de Rekenkamerdirecteur voorliggend raadsvoorstel opgesteld.

Besluit om
Beslispunt 1
Het college te verzoeken in het najaar van 2018 via zijn AB-vertegenwoordiger te zorgen voor een gezamenlijk voorstel voor aanpassing van
de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland Zuid en dit voor zienswijze aan de raad voor te leggen, waarin de volgende aanbevelingen
van het regionaal rekenkameronderzoek verwerkt zijn:
a.

Aanpassen van de procedure voor de totstandkoming van het vierjarige beleidsplan van de GGD, zodanig dat de raden daarbij actiever betrokken zijn;

b.

Aanpassen van de procedure voor de totstandkoming van de jaarlijkse begroting van de GGD door toevoeging van een Kadernota
waarop de raden hun zienswijzen kunnen geven;

c.

Toevoegen van een artikel betreffende de publicatie van een besluitenlijst van de DB-vergaderingen;
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d.

Toevoegen van een artikel betreffende de toezending van de concept AB-verslagen aan de gemeenteraden kort nadat de vergaderingen hebben plaatsgevonden;

e.

Schrappen van artikel 8 Ondergeschikt belang , zodat de raden altijd in de gelegenheid moeten worden gesteld hun zienswijze naar
voren te brengen bij wijzigingen in een gemeenschappelijke regeling.

Beslispunt 2
Het college te verzoeken in het najaar verslag aan de raad uit te brengen over de gevoerde gesprekken met de regiogemeenten over:
a.

De (planning van de) aanpassing van de belangrijkste gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Beuningen participeert
op de punten genoemd in beslispunt 1;

b.

De gehanteerde overwegingen bij de recente benoemingen van leden van het DB van de genoemde gemeenschappelijke regelingen;

c.

De (planning van de) aanpassing van de financiële verordeningen van de genoemde gemeenschappelijke regelingen betreffende de
programma-indeling van de begroting en jaarstukken;

d.

De te volgen procedure op het moment dat gemeenten in de toekomst in samenwerking een (nieuw) taak moeten oppakken;

e.

Het opstellen van een informatieprotocol voor de genoemde gemeenschappelijke regelingen;

f.

Het op één plek bij elkaar brengen van alle informatie over de genoemde gemeenschappelijke regelingen, ofwel op één centrale
plaats voor alle gemeenschappelijke regelingen, ofwel op de website van de GGD en de andere gemeenschappelijke regelingen afzonderlijk;

g.

Het actueel, volledig en goed geordend hebben en houden van de onderliggende dossiers over de genoemde gemeenschappelijke
regelingen.

Beslispunt 3
De griffier te verzoeken om in de commissie FAZ na het besluit van de raad de volgende onderwerpen te agenderen:
a.

De behoefte aan het samenstellen van een werkgroep uit de raad die invulling gaat geven aan het systeem van raadsrapporteurs;

b.

De behoefte van de raad om in regionaal verband één of meer bijeenkomsten te beleggen voor het verkennen van de mogelijkheden
en het maken van afspraken voor het instellen van een intergemeentelijke werkgroep bestuurlijke samenwerking en een regionale
invulling van een systeem van raadsrapporteurs.

Beslispunt 4
Het college te verzoeken om:
a.

Op korte termijn aan de raad een korte notitie voor te leggen waarin de werkwijze met de gebundelde behandeling van de jaarstukken van de grote gemeenschappelijke regelingen in de jaren 2015-2017 wordt geëvalueerd, met daarbij expliciet aandacht voor het
perspectief van de kaderstellende en controlerende taak van de raad, en waarin een voorstel wordt gedaan voor de toekomstige behandelwijze, inclusief een format voor de bijbehorende oplegnotitie bij de jaarstukken, met ook concreet aandacht voor de wijze van
aanbieding van de stukken op www.gemeentebestuur.beuningen.nl;

b.

Deze werkwijze (en de wijze van aanbieding van de stukken) na twee jaar (medio 2020) kort te evalueren en deze evaluatie aan de
raad voor te leggen;

c.

In de toekomst, in het geval nieuwe taken op de gemeente af komen, één of enkele bijeenkomsten te beleggen waarin de nieuwe taak
benaderd wordt vanuit de risico s die zich kunnen voordoen.

Beslispunt 5
Het college te verzoeken om:
De bestaande afspraken over de informatievoorziening aan de raad over gemeenschappelijke regelingen in een korte notitie vast te leggen, en in deze notitie ook expliciet aandacht te besteden aan:
1.

de wijze waarop mondeling gedane toezeggingen en mededelingen van portefeuillehouders die voor de hele raad relevant zijn,
schriftelijk worden vastgelegd;

2.

een duidelijke afspraak over de beschikbaarheid en aanlevering van AB-stukken aan de raad;
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3.

de beschikbaarheid van een digitaal dossier per gemeenschappelijke regeling, in relatie tot beslispunt 2f, en deze notitie aan de
raad voor te leggen.

Genodigden:
Mw. K. Peters, rekenkamerdirecteur (afgemeld)
Portefeuillehouder
Publicatie in Koerier
Ronde
Informatieronde
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
19.30 – 20.00
20.00 – 20.09
20.09 – 20.10

Einde deelsessies. Aanvang plenair gedeelte.
05. Vaststellen besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Samenleving
van 27 augustus 2018, inclusief eventuele bekrachtiging geheimhouding, en vaststellen
lijst met toezeggingen.
(BW18.00462)
06. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.
- Stand van zaken decentralisaties.

- Ontwikkelingen beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
07. Bespreking bestuurlijke vertegenwoordiging:

GGD (algemeen bestuur)
Werkbedrijf (algemeen bestuur)
MGR (Bestuurscommissie Werk)

Vorige vergadering
28 juni 2018
Zie MGR
27 augustus 2018

Volgende vergadering
4 oktober 2018
Zie MGR
22 oktober 2018

08. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Informatienota Raad Raadsplanning oktober 2018
(BW18.00471)
- Beantwoording vraag over verlenging overeenkomst ROB
(UI18.06253)
- B&W-voorstel Regionaal programma Laaggeletterdheid en volwasseneducatie
(BW18.00427)
- Informatie st. Perspectief over Jonge mantelzorger(s)
(IN18.05803)
- Jaarverslag 2017 van het Regionaal Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) (IN18.05742)
- Informatie van de GGD Gelderland Zuid inzake meningokokken vaccinaties. (IN18.05990)
- Beantwoording vragen subsidieregeling sport en noodlokalen Dromedaris.
(UI18.06540)
- Brief van burgemeester en wethouders stavaza hulp bij het huishouden.
(UI18.06642)

09. Vragenronde over1:
a. geen

1

Technische vragen rechtstreeks per e-mail naar behandelend ambtenaar.
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10. Rondvraag.
11. Sluiting.
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