Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Financiën en AZ d.d. 12 februari 2020
Kenmerk : BW20.00021
Kenmerkcode : *BW20.00021*

Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgriffier

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

College

: P.J.M. de Klein (BN&M)
: H. Plaizier (VVD)
: D.A. Bergman

De leden :

Afwezig:

Agendapunt
01

Reg.nr.

Inhoud

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

G.W.J. Jeurissen (BN&M)
R.M. Kuppens (D’66)
R.M. Martinus (CDA)
E. Toebes-Asik (SP)
S. Versluijs (PvdA)

J.M.S. Swartjes (SP)
S.G.M. van den Broek (D66)
T. Dikkerboom (GL)

S.J. de Lange (BN&M)
A.M. Steeg (D66)
J. Rengers (CDA)

Voorstel

Opening

02
03

BW20.00013

Spreekrecht burgers niet
geagendeerde onderwerpen
Vaststelling agenda

04

at20000063,
bb20.00011

Raadsvoorstel actualisatie Financiële
verordening gemeente Beuningen

Stel de agenda vast.

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

Besluit
De voorzitter opent de vergadering
om 19.30 uur.
Er hebben zich geen insprekers
gemeld.
Besluit:
Conform voorstel.
Zie videoverslag
Besluit:
Bespreekstuk voor de raad van 3
maart 2020.
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Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
Opmerkingen/toezeggingen:
De heer Bril zegt dat hij diverse
vragen heeft en afgesproken wordt
dat hij ze schriftelijk stelt en
schriftelijk antwoord krijgt.
Zie videoverslag

05
05a

Bespreking van en advisering over
verbonden partijen
Algemeen
-Rekenkameragenda 2020 en
terugblik 2019

Neem kennis van de informatie

Besluit:
Conform voorstel

05b

Veiligheidsregio (ab)

Neem kennis van de informatie.

Besluit:
Conform voorstel

Euregio Rijn Waal (Euregioraad)

Neem kennis van de informatie

Besluit:
Conform voorstel

05c

IN20.00193

-Verslag Euregioraad 28 november
2019

Opmerkingen/toezeggingen:
Burgemeester Bergman zal
informeren of het mogelijk is om de
krakeprojecten te continueren voor
Winssen en mogelijk ook uit te
breiden voor andere dorpen in
Beuningen.

05d

Vitens

Neem kennis van de informatie

Zie videoverslag
Besluit:
Conform voorstel.

2

Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Zie videoverslag
Besluit:
Conform voorstel

Leisurelands

05e

(aandeelhoudersvergadering)

05f

UI20.00596

AB MGR

Neem kennis van de informatie

Zie videoverslag
Besluit:
Conform voorstel

Neem kennis van de informatie

zie videoverslag
Besluit:
Conform voorstel

- Brief van B&W met beantwoording
vraag over derde kwartaalrapportage
MGR
05g

IN20.00276

MGR Agendacommissie

Besluit

-MGR Concept-agenda incl. bijlagen
van 27 januari 2020

Opmerkingen/toezeggingen:
De heer Cobussen stelt enkele vragen
aan het lid agendacommsisie MGR, de
heer Versluijs. Deze beantwoordt de
vragen.

05h

at20000062,
at20000076,
bb20.00016

Gemeenschappelijk Orgaan Regio
Arnhem Nijmegen
-Bespreken visie gemeenschappelijk
orgaan Arnhem-Nijmegen
(Contourennotitie)

Bespreken visie gemeenschappelijk orgaan ArnhemNijmegen ( Contourennotitie)

Zie videoverslag
Besluit:
Opmerkingen/toezeggingen:
-De heer Derks en mevrouw Fleuren
spreken namens de stuurgroep
Versterking Regionale Samenwerking
en introduceren het ondewerp,
waarna er een discussie plaats vindt.
- De heer Derks vertelt dat het vervolg

3

Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
is:
* verwerking consultatieronde en
vaststelling definitieve voorstellen
stuurgroep, ws in april;
-*definitieve besluitvorming in regio
colleges en gemeenteraden in
mei/juni. Hiervoor ontvangen raden
via hun colleges een raadsvoorstel.

06

at20000135,
BW20.00010

Verslag van de openbare vergadering
van de commissie AZ van 15 januari
2020

Stell het verslag van de openbare vergadering van de
commissie AZ van 15 januari 2020 vast.

Zie videoverslag
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
De lijst met toezeggingen wordt
geactualiseerd.

08

IN20.00568,
IN20.00700,
UI20.00024,
UI20.00029,
UI20.00528,
UI20.00677

Ingekomen stukken en mededelingen
A. Beantwoording schriftelijke vragen
verbod op recreatief lachgasgebruik
B. Voortgang motie APV luchtballon
C.Rekenkameragenda 2020 en
terugblik 2019
D. Informatie over processtappen
differentiatie brandweervrijwilligers
E. Beantwoording vragen
vuurwerkoverlast en mogelijk verbod

Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.

Zie videoverslag
Besluit:
Conform voorstel
Opmerkingen/toezeggingen:
Informatie over processtappen
differentiatie brandweervrijwilligers
De heer Versluijs vraagt aandacht
voor het op dezelde wijze verzekeren
van vrijwilligers als
beroepspersoneel.
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Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud
F. Concept motie bewaken
gezondheidsaspecten in bestuurlijke
beslissingen

Voorstel

Besluit
Concept motie bewaken
gezondheidsaspecten in bestuurlijke
beslissingen
De heer Versluijs vertelt dat hij de
conceptmotie onder de aandacht wil
brengen van zijn collega’s en staat
open voor vragen ter verduidelijking.
Er wordt afgesproken dat fracties
naar eigen inzicht contact opnemen
met de fractie PvdA.
Zie videoverslag

09
10

Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde
Rondvraag

Mevrouw Asik stelt een vraag over de
wijze van communiceren naar de
bezwaarmakers van de handhaving
Groene Heuvels. Mw. Bergman laat
weten dat direct na het besluit via
verschillende manieren contact is
gezocht met bezwaarmakers.
Mevrouw Asik stelt dat haar fractie
schriftelijke vragen heeft ingediend
over de eigen bijdrage en zij heeft nog
geen beantwoording gezien. De
wethouder laat weten dat de
beantwoording 12 feb. in het college
is vastgesteld en spoedig volgt.

5

Agendapunt
11

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om
20.50 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie AZ van 18 maart 2020.

De griffier,

de voorzitter,

6

Toezeggingen/opmerkingen
Datum vergadering

Onderwerp

Datum afdoen en
door wie:

Eventuele
opmerkingen

9 oktober 2019

AB MGR

Portefeuillehouder De
Klein

15/1 Er zijn nog geen actuele ontwikkelingen

Burgemeester Bergman

15/1 datum volgt
12/2 Datum wordt deze week verwacht

4 december 2019

4 december 2019

De commissie op de hoogte te houden van
de ontwikkelingen rondom de verhuizing
van de Nieuwe Dukenburgseweg naar de
Boekweitweg.
Met een eerste voorzet van de nieuwe
toezichts- en handhavingsbeleid naar de
raad te komen

Ingekomen stukken en mededelingen
Beantwoording vragen Groene Heuvels:


15 januari 2020



15 januari 2020

voor de zomerreces te komen met het
concept van de gebiedsvisie waarin
ook het gebied De Groene Heuvels
aan bod komt.

Euregio Rijn Waal (Euregioraad)


portefeuillehouder De
Klein

burgemeester Bergman

een link met meer informatie over de
Euregio te sturen.
Bij de subsidie-coördinator vragen
van welke projecten de gemeente
gebruik maakt en het daarbij
behorende financieel beeld.

Rondvraag

burgemeester Bergman

12/2 Komt deze week via RISEM

7

het rapport ondermijningsbeeld
Gelderland Zuid te sturen naar de
commissie.

Euregio Rijn Waal (Euregioraad)

12 februari 2020

burgemeester Bergman

Burgemeester Bergman zal informeren of
het mogelijk is om de krakeprojecten te
continueren voor Winssen en mogelijk
ook uit te breiden voor andere dorpen in
Beuningen.

Toezeggingen uit de raad
24 sept. 2019

Raadsvoorstel Rekenkamerbrief Quick scan digitaal
informatiebeheer



22 oktober 2019

12 november 2019

Burgemeester Bergman

AZ

Het college

AZ

Het college

FAZ

In de eerste helft van 2020 de doelstellingen en ambities
concreet te formuleren en aan de raad aan te bieden.
beantwoording van de vraag of de controlerende taak op
de Verbonden Partijen bij de archivaris van Nijmegen
neergelegd kan worden.

Rekenkamerbrief Verbonden partijen
Verantwoordelijke wethouder en raadswerkgroepen te spreken
over analyse en aanbevelingen verbonden partijen
Programmabegroting 2020
 In het eerste kwartaal van 2020 met een
onderzoeksopzet te komen voor een gedegen onderzoek
m.b.t. een zwembad in de gemeente Beuningen. In de
onderzoeksvraag terug te komen op het
schoolzwemmen;
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12 november 2019

Programmabegroting


17 december 2019

In februari 2020 te komen met een
verlengingsovereenkomst m.b.t. zwembad De Plons;
In de volgende begroting een duidelijk overzicht van
Nieuw beleid op te nemen.
Te kijken waar mogelijke verbeterpunten, qua inhoud en
vorm, zijn voor de begroting.
In de Kadernota 2021 aandacht te schenken aan ‘Het
Huis van de gemeente’ en digitale
informatievoorziening.

Raadsvoorstel belastingverordeningen 2020

Burgemeester Bergman

FAZ

Wethouder Plaizier

FAZ

Burgemeester Bergman

AZ

De ontwikkelingen rondom de OZB voor volkstuinen te blijven
volgen en de raad hiervan te informeren.
28 januari 2020

B&W-voorstel Evenementenbeleid
zal binnen 2 maanden ter informatie naar de raad komen.
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