Besluitenlijst openbare raadsvergadering 28 juni 2018
Voorzitter:
dhr. L. van Riswijk
Raadsgriffier: mw. S. van der Lugt
Aanwezig:

dhr. G. Worm (Kernachtig Druten), dhr. T. Wijnen (Kernachtig Druten), mw. C.
Barten – de Waard (Kernachtig Druten), mw. K. Pen (Kernachtig Druten), dhr.
K. Arts (Kernachtig Druten), dhr. M. Aslan (Welzijn Druten), Dhr. W.
Cornelissen (Welzijn Druten), dhr. M. Enkür (DL Puiflijk / Druten-Zuid)
(aanwezig tot 22.10 uur), dhr. R. Postulart (DL Puiflijk / Druten-Zuid), dhr. A.
Springveld (DL Puiflijk / Druten-Zuid), dhr. G. de Wildt (DL Horssen), dhr. J.
Reijers (DL Afferden) vanaf 19.45 uur, mw. M. Faassen-Tomassen (DL
Afferden), mw. E. Thomassen (DL Deest), mw. D. Uitdehaag (Sociaal Maas
en Waal). dhr. T. Ebben (Sociaal Maas en Waal), dhr. A. van den Hurk (CDA)

Afwezig:

dhr. K. Arts (Kernachtig Druten), Dhr. J. Reijers (DL Afferden) tot 19.45 uur.

Agenda Voorstel
nr.

Besluit

1.

Opening om 19:00 uur en
mededelingen

-

2.
3.

Vaststelling agenda
Besluitenlijsten rondetafelgesprek
en vorige raadsvergadering
A. Besluitenlijst openbare
raadsvergadering van 31/05
B. Besluitenlijst RTG 14/06
Rechten van de raad
Inclusief vaststelling Lijst van Moties en
Toezeggingen-juni.
Onderzoek geloofsbrieven en
toelating burgerleden

Ongewijzigd vastgesteld

4.

5.

A. Ongewijzigd vastgesteld
B. Ongewijzigd vastgesteld
Ongewijzigd vastgesteld

De commissie geloofsbrieven bestaand
uit de leden dhr. M. Aslan, Mw. M.
Faassen-Tomassen en Dhr. G. Worm
hebben de geloofsbrieven gecontroleerd
en in orde bevonden.
Dhr. B. van Ooijen, dhr. R. Janssen en
mw. H. Perlo-Klein Velderman leggen in
de handen van de voorzitter de eed af
Mw. K. Reijers-Dekkers, dhr. B. Arts,
dhr. T. van Dinteren, dhr. E. Van den
Broek, dhr. F. Diekstra, dhr. R.
Zwartkruis, mw. J. de Graaf, mw. H.
Rikken. leggen in handen van de
voorzitter de belofte af

HAMERSTUK
6.
Aanvraag vangnetuitkering

participatiewet over 2017
Voorstel:
1. In te stemmen met de aanvraag

Conform voorstel besloten

vangnetuitkering Participatiewet over
2017
DEBATSTUKKEN
7.
Jaarrekening
Voorstel:
Met betrekking tot de jaarstukken:
1. kennis te nemen van het inhoudelijk
jaarverslag 2017;
2. kennis te nemen en in te stemmen
met gemelde afwijkingen t.o.v. de
begroting 2017 na wijzigingen
3. in te stemmen met het positief saldo
van de baten en lasten van de rekening
2017 vóór resultaatbestemming ad €
2.294.403;
4. in te stemmen met het positief saldo
van de baten en lasten van de rekening
2017 na resultaatbestemming ad €
3.268.318;
5. in te stemmen om ten laste van dit
positieve saldo € 44.721, een ontvangen
koopsom van een stuk grond in Deest
dat is verkocht aan Rijkswaterstaat,
welke in deze jaarrekening is verwerkt,
te storten in de reserve grondbedrijf;
6. in te stemmen om ten laste van dit
positieve saldo € 500.000, te storten in
de algemene reserve, om de solvabiliteit
en het weerstandsvermogen van de
organisatie te versterken;
7. In te stemmen om het restant van het
resultaat ad € 2.723.597 in te brengen in
de voorjaarsnota van 2017;
8. de jaarstukken 2017 vast te stellen.
Met betrekking tot de grondexploitaties
(MPG):
9. Het complex Javaplein af te sluiten,
de winst ter hoogte van € 8.498,- te
nemen en deze in de reserve
grondbedrijf te storten.
10. De verliesvoorziening Westerhout
met € 156.648 te verlagen en dit
voordeel te storten in de reserve
grondbedrijf
11. De verliesvoorziening Tabaksveld
met € 30.134 te verhogen en dit nadeel
te onttrekken aan de reserve
grondbedrijf
12. De verliesvoorziening Deest Zuid
met € 5.343 te verhogen en dit nadeel te
onttrekken aan de reserve grondbedrijf
13. De verliesvoorziening Pas Afferden
met € 33.771 te verhogen en dit nadeel

Conform voorstel besloten
Stemverklaring van fractie Welzijn
Druten.

te onttrekken aan de reserve
grondbedrijf
14. De verliesvoorziening Smid Druten
met € 17.718 te verhogen en dit nadeel
te onttrekken aan de reserve
grondbedrijf
15. Omdat bovenstaande reeds als
zodanig in de jaarrekening is verwerkt,
heeft dit geen invloed op het resultaat.
8.

Voorjaarsnota 2018
Voorstel:
1. Instemmen met de Nota reserves en
voorzieningen 2018 en de hieruit
voortkomende voorstellen en mutaties
als genoemd bij paragraaf 3.3
Actualisatie reserves en voorzieningen
2018 in de voorjaarsnota 2018.
2. Het bestemmen van het beschikbare
saldo van de jaarrekening 2017 ad €
2.723.597 als dekkingsmiddel claims
restantbudgetten 2017 bij deze
voorjaarsnota 2018.
3. Na de bovenstaande mutaties
resteert eenmalig (zie blz.19) een
bedrag aan eenmalige middelen ad €
2.225.447.
Na de berekening van de structurele
effecten resteert in 2018 een saldo aan
structurele middelen ten bedrage van €
952.843 (zie blz.13)
Daardoor komt het geprognosticeerde
saldo voor de exploitatie 2018 uit op €
2.225.447 + € 952.843 = € 3.178.290.
De direct beschikbare bestedingsruimte
bedraagt eenmalig € 3.178.290.
4. De ramingen van de dienst 2018
inclusief de mutaties in de reserves en
voorzieningen worden gewijzigd
conform de overzichten op de pagina’s
13, 18, 19 en 21. Daartoe wordt de 2de
begrotingswijziging 2018 vastgesteld.
5. Een krediet ter hoogte van € 400.000
beschikbaar stellen voor de aanleg van
het fiets-/voetpad Kerkstraat Druten.
6. Akkoord gaan met een verhoging van
€ 35.000 op het bestaande krediet voor
de verbouw van het gemeentehuis
Druten.

Conform voorstel besloten
Toezegging: De raad ontvangt binnen
een paar weken een plan wanneer
welke bermen behandeld worden.
Amendement CDA: ‘Bermverharding
buitengebied’
“Constaterende dat:
- In de najaarsnota een krediet is
gevraagd van € 250.000,00 voor
verbeteren onderhoudstoestand
wegbermen en dus erkend wordt dat de
wegbermen dringend verbeterd dienen
te worden.
- Er sprake is van veel verzakkingen
waardoor wateroverlast wordt
veroorzaakt.
- Niet alleen de bermen maar ook dat
het met het wegdek van de wegen in
het buitengebied, o.a. de Middenweg,
Alforstsestraat, Langesteeg,
Mekkersteeg bedroevend slecht is
gesteld.
- Dat veel fietsers gebruik maken van
deze wegen, vooral ook schoolkinderen
en toeristen en het gebruik van die
wegen gevaarlijk is voor die doelgroep,
vooral wanneer het donker is of
regenachtig weer.
- Aan de wegen in het buitengebied
enkele grote agrarische bedrijven zijn
gevestigd die nu niet optimaal
bereikbaar zijn voor het mobiele
verkeer.
Overwegende dat:
- Door een hogere uitkering van het Rijk
in de gemeentekas nu de kans wordt
geboden om een inhaalslag te maken
voor het onderhoud van wegen en

wegbermen in het buitengebied.
- Veel schoolgaande kinderen en
toeristen gebruik maken van de wegen
in het buitengebied en dat deze
doelgroep op een veilige manier van die
wegen gebruik moet kunnen maken.
- Een goed wegennet voor fietsers van
belang is voor de recreatie en toerisme
in de gemeente.
- Een goed wegennet ook belangrijk is
voor de aan die wegen gevestigde
bedrijven voor de bereikbaarheid.
- In samenwerking met lokale
wegenbouwaannemers zoeken naar
een duurzame oplossing voor het
verbeteren van de wegbermen.
Besluit: Eenmalig € 250.000,00
beschikbaar te stellen voor de
bermverharding en onderhoud wegen in
het buitengebied, met name de
Middenweg, Altforstsestraat,
Langesteeg en Mekkersteeg, zodat een
krediet resteert van € 500.000,00.
Dekking van deze eenmalige uitgaven
van € 250.000,00 uit de direct
beschikbare eenmalige
bestedingsruimte van € 3.178.290.=”
Verworpen 1 voor (CDA), 15 tegen
Amendement CDA: Glasvezelnetwerk
Constaterende dat:
- In het buitengebied van de gemeente
Druten zogenaamde “witte gebieden
“bevinden waarbinnen geen toegang tot
snel internet mogelijk is.
- Aanleg van glasvezel in deze witte
gebieden ( geen snel internet) een
kostbare aangelegenheid is.
- Er in dat kader onrendabele gebieden
zijn.
- In de regio Nijmegen enkele
gemeenten overleg hebben gevoerd
over de mogelijkheden om gezamenlijk
tot aanleg van glasvezel in buitengebied
te komen.
- De provincie Gelderland mede

mogelijk de aanleg van glasvezel in alle
buitengebieden van de provincie wil
maken voor het jaar 2019 en mogelijk
daarvoor middelen beschikbaar stelt.
Overwegende dat:
- Snelle internetverbinding/glasvezel als
een must wordt ervaren door (
agrarische-) ondernemers, scholieren
en toeristen.
- De uitrol van glasvezel in het
buitengebied van de gemeente Druten
een versterking is van de economische
infrastructuur, in het bijzonder voor de
agrarische en toeristisch-recreatieve
sector.
- De geschatte kosten om het
buitengebied te voorzien van snelle
internetverbinding/glasvezel geschat
worden op € 150.000,00.
Besluit: Om ten behoeve van het op
korte termijn ontsluiten van de
zogenaamde “witte gebieden “in het
buitengebied van de gemeente Druten
met snelle internetverbinding/glasvezel
een subsidie beschikbaar te stellen van
maximaal € 150.000,00 te financieren
uit de direct beschikbare eenmalige
bestedingsruimte van € 3.178.290,=
Verworpen, 3 voor (CDA en Welzijn
Druten) 13 tegen.
Amendement CDA: ‘Raadsagenda’s’
“Constaterende dat:
- In de Hoofdlijnen van beleid 20182022, aangeboden op 31 mei aan de
gemeenteraad, wordt voorgesteld
“wonen en bouwen “ en “verbetering
kwaliteit/beeldvorming openbare
ruimte”als raadsagenda uit te voeren.
- Doelstelling is om raadsbrede steun
voor de uitvoering van de raadsagenda
“wonen en bouwen “en “verbetering
kwaliteit/beeldvorming openbare
ruimte”.

Overwegende dat:
- Bij de uitvoering van de beide
raadsagenda’s de inwoners actief te
betrekken bij de vormgeving en
uitvoering van het gemeentelijk beleid.
- Bij de uitvoering van de beide
raadsagenda’s mogelijk enquêtes en
onderzoeken verricht moeten worden.
- De uitvoering tevens goede
communicatie vergt tussen raad, college
en inwoners en bijeenkomsten belegd
dienen te worden.
- Voor de opstart om te komen tot het
opstellen van de raadsagenda “wonen
en bouwen “en “kwaliteit/beeldvorming
openbare ruimte” extra ondersteuning
wenselijk is
Besluit: Eenmalig € 20.000,00
beschikbaar te stellen voor de aanzet
en uitvoering van de raadsagenda
“wonen en bouwen “ en
“kwaliteit/beeldvorming openbare ruimte
“ zoals opgenomen in de Hoofdlijnen
van beleid 2018-2022. Dekking van
deze eenmalige jaarlast uit de direct
beschikbare eenmalige
bestedingsruimte van € 3.178.290,-.”

9.

Benoeming waarnemend
voorzitter raad en presidium en
RTG voorzitters en leden van
commissies

Verworpen, 1 voor (CDA), 15 tegen.
Conform voorstel besloten
Stemverklaring door fractie Welzijn
Druten.

Voorstel:
Voorstel:
1. Benoeming waarnemend voorzitter
voor de raad
2. Benoeming voorzitters voor de
RTG’s;
3. Benoeming leden
bestuurscommissies:
- Auditcommissie
- Vertrouwenscommissie
- Werkgeverscommissie griffier
- EUREGIO
- Agendacommissie MGR
10.

Wijziging Reglement van Orde
voor de vergaderingen en andere

Conform voorstel besloten,
14 voor, 2 tegen (Welzijn Druten)

werkzaamheden van de raad van
de gemeente Druten 2018
Voorstel:
1. In te stemmen met het Reglement
van Orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad
van de gemeente Druten 2018
2. Dit reglement in werking te laten
treden per 1 augustus 2018
3. Het Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de
gemeente Druten 201, vastgesteld door
de gemeenteraad op 24 april 2014 in te
trekken.

14.

1.

Ingekomen stukken
Incl. vaststelling Lijst met Ingekomen
stukken gemeenteraad.
Sluiting 22.30

Conform voorstel besloten

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 september;
de raadsgriffier,

de voorzitter,

S.A. van der Lugt

drs. L.J.E.M. van Riswijk

