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Afwezig

1.

--

Opening en mededelingen
Wethouder Van Meygaarden meldt dat wethouder Buurman niet aanwezig zal zijn. De behandeling van
het programma Welvarend van de Regio Rivierenland kan nog niet plaatsvinden omdat het stuk door de
programmaraad is teruggenomen. De terugkoppeling van het AB is nog niet aan de orde omdat de
eerstvolgende AB-vergadering op 9 februari a.s. is, aldus de verklaring van wethouder Buurman.
De leden van de commissie zijn het in het geheel niet eens met deze gang van zaken. Er is een procedure
vastgesteld voor de behandeling van onderwerpen van de Regio Rivierenland. Deze procedure is in het
presidium van 9 november 2010 vastgesteld. Het college heeft zich geconformeerd aan deze procedure. De
commissieleden verwachten van het college dat zij zich houden aan de afgesproken procedure. Bovendien
achten de commissieleden het moment waarop de wethouder zich afmeld storend, commissieleden hebben
dit onderwerp nu wel voorbereid.
De voorzitter stelt dat als de commissie hiervan een punt wil maken naar de wethouder, dit in de formele
context van een raadsvergadering kan.

2.

Spreekrecht burgers
Van het spreekrecht burgers wordt geen gebruik gemaakt.

3.

Vaststellen agenda
Punt 5 Regio Rivierenland gaat in verband met de afwezigheid van wethouder Buurman van de agenda.
Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

4.

Vaststellen verslag en actielijst 30 november 2010
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst:
Punt 09; wijzigen/kantelen organisatie. Wethouder Van Meygaarden meldt dat de notitie door afwezigheid
nog niet gereed is. Dit wordt doorgeschoven naar april 2011.
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Punt 16; volgens wethouder Van Meygaarden is de notitie over de financiering nader onderzoek stopzetten
2e Lingebrug gereed. Indien dat juist is, zal de wethouder het stuk verspreiden via de griffie.

5.

Regio Rivierenland
In verband met afwezigheid wethouder Buurman niet behandeld.

6.

Reservepositie gemeente Geldermalsen
De reservepositie van de gemeente wordt in overleg met de provincie en de accountant vastgesteld. Er
wordt vanuit de provincie geen vaste ondergrens opgelegd.
De commissieleden hebben behoefte aan meer inzicht in de reservepositie bijvoorbeeld door middel van
een regelmatige rapportage. Dit wordt tot nu toe gedaan in de Nota Reserves en Voorzieningen die tegelijk
met de Voorjaarsnota behandeld wordt. Alleen in 2010 is er geen Nota van Reserves en Voorzieningen
geweest in verband met de kerntakendiscussie.
De commissieleden zijn van mening dat er onvoldoende inzicht is in de allerhande risico’s voor de
gemeente. Wellicht moet een deel van de reserves specifiek bestemd worden om de risico’s af te kunnen
dekken Daarnaast is er het punt reserves en het weerstandsvermogen en de mogelijkheden extra reserves
en weerstand te genereren in de toekomst.
De voorzitter vat de discussie als volgt samen:
- in de post reserves moet wellicht een deel risicoreserve ingebouwd worden;
- er is behoefte aan voortgangsrapportages;
- er is behoefte aan een advies t.a.v. het minimale niveau van de reserves dat nodig is voor de gemeente.
De werkgroep “ raad van het stuur” lijkt het uitgelezen gremium te zijn om te inventariseren welke
informatiebehoefte er is. Besloten wordt deze vraag voor te leggen aan de werkgroep.

7.

Raadsvoorstel voorlopig Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
De heer Van Hemert, brandweercommandant, geeft een toelichting op het voorstel en beantwoord vraen
van de commissieleden.
Het advies van de commissie is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

8.

Bestuurlijke- en ambtelijke planning van de budgetcyclus 2011 (Spoorboekje 2011)
De tijd tussen het moment dat de commissie-/raadsleden de Voorjaarsnota en de Nota Reserves en
Voorzieningen ontvangt en de commissievergadering is erg krap. Besloten wordt een
informatiebijeenkomst toe te voegen aan de planning op 24 mei voor een presentatie aan alle raads- en
commissieleden van de Voorjaarsnota en de Nota Reserves en Voorzieningen.

9.

Decembercirculaire 2010 Gemeentefonds
Geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
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10. Ter kennisname gelegde stukken en informatie
a. inhuuroverzicht 1e kwartaal 2011; in de vergadering van april komt een beleidsnotitie over dit onderwerp
op de agenda.

11. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.40 uur.
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Vergadering:

Nummer

8 februari 2011

Van Meygaarden zorgt voor

2 Lingebrug

informatiebehoefte te doen

Werkgroep ‘”raad aan het stuur” vragen een inventarisatie

bijdrage aan RTV Betuwe.

Voldoet Geldermalsen volledig aan de bekostigingsplicht/-norm voor de

Wordt schriftelijk beantwoord

verspreiding via griffie.

Notitie is gereed. Wethouder

e

Commissie informeren over de financiering nader onderzoek stopzetten

de mensen, intern dan wel extern ingehuurd gereed kan zijn.

Griffie

1

Meygaarden

Weth. Van

Meygaarden

Weth. Van

Meygaarden

wijzigen/kantelen van de organisatie plus een overzicht van de projecten en

gereed:

door:

Maart 2011

Jan. 2011

Maart 2011

April 2011
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