Besluitenlijst: College (openbaar)
Datum

19-06-2018

Aanvang

09:00

Locatie

Kamer 1.06

Voorzitter

L.J.E.M. van Riswijk

Secretaris

A.J.E.M. Buise-Jansen

Aanwezigen

G.C.M. van Elk, M.H.T. Lepoutre , A. Springveld
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Opening

2

Verslag van de vergadering d.d. 12 juni 2018
Besluit

3

Aanpak ondermijningscriminaliteit in Gelderland-Zuid: oprichting intergemeentelijk
projectbureau
Besluit

4

Vastgesteld.

Deelnemen aan het per 1 juni 2018 op te richten intergemeentelijk
projectbureau voor de aanpak van ondermijningscriminaliteit in de
regio Gelderland-Zuid. Hiervoor het bedrag van € 8.609,67 betalen
uit het budget voor Integrale Veiligheid.

Meicirculaire 2018
Besluit

1. Kennisgenomen van de meicirculaire 2018 Gemeentefonds en de
uitwerking van de financiële effecten voor Druten in de bijlage
"Notitie meicirculaire gemeentefonds 2018";
2. De financiële effecten van de meicirculaire voor 2018, een
voordeel van € 28.000,-- verwerken in de najaarsnota 2018;
3. De financiële effecten van de meicirculaire voor de jaren 2019 tot
en met 2022 verwerken in de concept programmabegroting 2019.
De financiële gevolgen zijn per saldo voor 2019 € 280.000,-- nadeel,
2020 € 316.000,-- nadeel, 2021 € 323.000,-- nadeel en 2022 €
521.000,-- nadeel;
4. De mutaties op de integratie-uitkering Sociaal Domein voor 2018
(Wmo 2015, Jeugd en Participatie) budgettair neutraal verwerken in
begroting 2018 via de najaarsnota 2018;
5. De overige taakmutaties (abonnementstarief Wmo, Veilig Thuis,
decentralisatie-uitkering schulden en armoede, statushouders)
verwerken via najaarsnota 2018 en/of concept begroting 2019 e.v.;
6. De gemeenteraad middels een informatienota informeren over de
meicirculaire 2018.
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Zienswijze van de gemeente Druten op het voorstel tot het vaststellen van de Jaarstukken
van de gemeenschappelijke regeling IBO (Instituut Bijzonder Onderzoek) betreffende het
jaarverslag 2017, jaarrekening 2017 en begroting 2019
Besluit

1. Ingestemd met de jaarstukken 2017 (jaarverslag 2017 en
jaarrekening 2017) en begroting 2019 zoals deze zijn ingediend;
2. De verwachte uitzetting zoals aangegeven verwerken in de
concept programma begroting 2019-2022 van de gemeente Druten.
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Huisvesting Jeugdgezondheidszorg Druten
Besluit

1. Ingestemd met de voorgenomen verhuizing in 2018 en de daarbij
komende huisvestingskosten van de Jeugdgezondheidszorg 0-18
jaar naar een nieuwe locatie in Druten;
2. Ingestemd met de éénmalige kosten ad. € 21.877,40 voor het
gebruiksklaar maken van de ruimte aan de Kerkeland 9 in 2018 en
dit bedrag via de Najaarsnota verwerken;
3. Ingestemd met het verwerken van de besparing ad. € 28.000,-ingaande juli 2019 en vanaf 2020 € 40.000,-- en deze bedragen
verwerken in de conceptbegroting 2019.
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Ontwerpbestemmingsplan Inbreidingslocatie Rijdt 52-56 Horssen
Besluit

1. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan "Inbreidingslocatie
Rijdt 52-56 Horssen";
2. Ingestemd met de exploitatieovereenkomst zodat de
economische uitvoerbaarheid van het ontwerpbestemmingsplan is
verzekerd;
3. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen, conform de
Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) uit de
Algemene wet bestuursrecht.
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Organisatiestructuur en ontwikkelingen samenwerking Druten Centrum
Besluit

1. Kennisgenomen van het doorlopen proces en de ingerichte
organisatiestructuur in Druten Centrum zoals beschreven in de
notitie 'Samenwerken in Druten Centrum' (bijlage 1);
2. Ingestemd met de door de stakeholders gezamenlijk
geformuleerde ambitieverklaring (bijlage 2) en wethouder
Springveld mandateren om deze op 27 juni 2018 namens het
college te ondertekenen;
3. De gemeenteraad informeren door middel van een
informatienota.
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Sluiting

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 25 juni 2018

A.J.E.M. Buise-Jansen, secretaris
i
L.J.E.M. van Riswijk, burgemeestd

