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Datum

26 september 2019

Aanwezig
Voorzitter:
Commissiegriffier:
Leden:

Collegeleden:
Overige aanwezigen:
Afwezig met kennisgeving:

dhr. A.H.M. Albers
Mevr. S.D. de Boer
dhr. T.G.H. Boekhorst (Lokaal Belang); dhr. A. Ok (Lokaal Belang); dhr.
P.J.M. Putman (Lokaal Belang); dhr. W.J.M. van Dinther (CDA); dhr.
F.H.F. Jansen (CDA); dhr. P.A. Vos (VVD); mevr. Van der Velden (tot
agendapunt 5) (SP); dhr. B. van Bindsbergen (D66); dhr. H. Meijer (Sociaal
Zevenaar); dhr. B.M. Kagei (GroenLinks)
dhr. L.J.E.M. van Riswijk
dhr. C.H. de Winter (PvdA); dhr. G.H.J. Kleinherenbrink (CDA)

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 en meldt dat de heer Kleinherenbrink (CDA) is verhinderd.
De heer Bloemberg (VVD) is verhinderd en wordt vervangen door de heer Vos.

2. Inspraak
Er wordt geen gebruik gemaakt van inspraak.

3. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De besluitenlijst van de vergadering van 5 september 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststellen termijnagenda en toezeggingen en moties
De termijnagenda en overzichten toezeggingen en moties worden ongewijzigd vastgesteld.

5. Raadsvoorstel 2e Voortgangsrapportage
Commissie
De commissie stelt onder meer vragen en maakt opmerkingen over:
- de kleurenindicatie m.b.t. de verbetering van de bestuurscultuur;
- de voortgang van het project financiële basis op orde;
- de definitie en onderbouwing van de kleurenindicatie, verklaring van de bolletjes;
- het delen van uitkomsten van het inwonerspanel met de raad;

- de status van de HR Kadernota;
- verkeersveiligheid t.a.v. een aantal punten, waaronder de babberichseweg;
- de kosten voor inhuur en het sociaal domein.
College
De portefeuillehouder reageert op de inbreng en beantwoordt de gestelde vragen. Hij zegt daarbij toe:
- de portefeuillehouder zegt toe met de raad in gesprek te gaan over het inwonerspanel;
- als de HR Kadernota is vastgesteld door het college, komt deze ter kennisgeving naar de raad.
Conclusie
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 9 oktober.

6. Raadsvoorstel Drank- en horecaverordening 2019 gemeente Zevenaar
De portefeuillehouder geeft een toelichting op het door het college aangeleverd Erratum.
Commissie
De commissie stelt onder meer vragen en maakt opmerkingen over:
- de relatie en samenhang van deze verordening met de verordening paracommercie;
- de timing van het Erratum;
- lokale regels rondom paracommercie, schutterijen kunnen andere regels worden opgelegd dan
sportverenigingen, wat is een voorbeeld van dat onderscheid?
College
De portefeuillehouder reageert op de inbreng vanuit de commissie. Voor de ontheffingsbevoegdheid voor
de burgemeester in artikel 17 zijn nu nog geen beleidsregels vastgesteld. De portefeuillehouder geeft
aan dat totdat die beleidsregels en de verordening paracommercie is vastgesteld, hij zich bij het
gebruiken van deze bevoegdheid laat leiden door de regels die golden in de twee voormalig gemeenten
Zevenaar en Rijnwaarden. Er verandert tot de nieuwe beleidsregels dus niets aan de huidige situatie.
Om tot de nieuwe situatie te komen, gaat hij in gesprek met de horeca, dorpshuizen en het
verenigingsleven. Vervolgens kan, indien de raad dat nodig acht, deze verordening worden aangepast.
Conclusie
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de vergadering van 9 oktober. De fractie van de
VVD geeft aan tijdens de raad mogelijk nog met een stemverklaring te komen.

7. Raadsvoorstel verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zevenaar 2019
Conclusie
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 9 oktober.
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8. Mededelingen portefeuillehouders (college)
De burgemeester deelt mede dat de aanvraag voor de subsidie 75 jaar vrijheid is verzonden naar de
provincie. Vanuit de Liemers is een totaalpakket aan activiteiten verzonden. Het is nu afwachten of de
provincie zal co-financieren.

9. Punten van orde commissie
Er zijn geen punten van orde ingediend.

10. Rondvraag
De fractie van Lokaal Belang vraagt naar aanleiding van de berichtgeving rondom nieuwe Europese
regelgeving voor vrijwillige brandweer hoe dit wordt aangepakt in de Veiligheidsregio.
De portefeuillehouder geeft aan dat het onderwerp al geruime tijd speelt, maar dat gehoopt werd dat er
een uitzondering gemaakt zou worden. Er is een landelijke werkgroep vanuit het veiligheidsberaad
opgestart, de urgentie is duidelijk maar het is geen gemakkelijk dossier. Op dit moment maakt de
argumentatie achter en de hardheid van Europese regelgeving het lastig om een oplossing te vinden. Bij
nieuwe ontwikkelingen wordt de raad geïnformeerd.

11. Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 20.30 uur.
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