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Datum

5 september 2019

Aanwezig
Voorzitter:
Commissiegriffier:
Leden:

Collegeleden:
Overige aanwezigen:
Afwezig met kennisgeving:

dhr. H.T.W. Visser
mevr. S.D. de Boer
dhr. T.G.H. Boekhorst (Lokaal Belang); dhr. A. Ok (Lokaal Belang); dhr.
W.J.M. van Dinther (CDA); dhr. F.H.F. Jansen (CDA); dhr. G.H.J.
Kleinherenbrink (CDA); dhr. M.R.A. Lap (PvdA); dhr. M.W. Bloemberg
(VVD); mevr. L. van der Velden (SP); dhr. B. van Bindsbergen (D66); dhr.
H.L.M. Meijer (Sociaal Zevenaar); dhr. B.M. Kagei (GroenLinks)
dhr. N. van Dellen; dhr. J.W.H. Winters; L.J.E.M. van Riswijk
dhr. P.J.M. Putman (Lokaal Belang);

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19.30. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Inspraak
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht.
3. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De besluitenlijst van de vergadering van 20 juni wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Vaststellen termijnagenda en toezeggingen en moties
De termijnagenda en de overzichten van toezeggingen en moties worden vastgesteld.
5. Raadsvoorstel Jaarstukken 2018 Gemeente Zevenaar (Z/19/336576)
Commissie
Door de commissieleden worden onder meer vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over:
- het feit dat het positieve resultaat gevolg is van incidentele positieve ontwikkelingen grondexploitaties,
eenmalig dus, terwijl verwachte tekorten structureel zijn;
- de afwijking van 320.000 euro lagere bijdrage voor zorg cliënten in een maatwerkvoorziening. Waarom
is de negatieve afwijking niet structureel welke maatregelen worden genomen om weer in control te
komen?
- het weerstandsvermogen lijkt nu uitstekend, maar blijft dat zo in het geval van de aankomende
structurele tekorten hoe kijkt het college aan tegen de ontwikkeling van het weerstandsvermogen?
- beperkte accountantsverklaring door aspecten in de rechtmatigheid;
- de enige indicator die op rood staat, verbeteren bestuurscultuur, hoe staat het college hierin?

- hoe opgehaalde informatie uit het inwonerspanel wordt gebruikt door het college;
- het feit dat de situatie uit de jaarrekening rooskleuriger lijkt dan de huidige financiële realiteit;
College
Het college reageert op de inbreng van de fracties en beantwoordt de gestelde vragen. Daarbij wordt
toegezegd:
- De openstaande vraag m.b.t. de lagere bijdrage, voor zorg cliënten in een maatwerkvoorziening, van het
CAK wordt schriftelijk beantwoord door het college.
Conclusie
Het stuk wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 18 september als bespreekstuk.

6. Raadsvoorstel wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)Zevenaar 2018 - 1e wijziging
(2019) (Z/19/326497)
Commissie
Door de commissieleden worden onder meer vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over:
- het opgenomen artikel over ballonnen;
- de nieuwe sluitingsbevoegdheid van de burgemeester die is opgenomen;
College
De portefeuillehouder reageert op de inbreng en beantwoordt de gestelde vragen.
Conclusie
Het voorstel wordt doorgeleid als hamerstuk.

7. Punten van orde commissie
Er zijn geen punten van orde ingediend.
8. Mededelingen portefeuillehouders (college)
Portefeuillehouder Van Dellen kondigt aan dat er een Raadsinformatiebrief komt over de stand van zaken
van het onderzoek naar het vastgoedbeleid.
9. Rondvraag
Commissie:
PvdA: Naar aanleiding van de proef met het plaskruis vraagt de fractie waarom deze tijdens de proef is
verplaatst, de oude locatie leek doeltreffender.
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College:
De portefeuillehouder geeft aan dat de locatie is gewijzigd naar aanleiding van kritiek uit de buurt. Er
wordt nu gekeken of er een mogelijkheid is om het plaskruis korter te plaatsen en dan op de oude locatie.
Kern zit echter in het feit dat er onvoldoende toiletmogelijkheden in de horecazaken zijn.
10. Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 20.15 uur.
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