Besluitenlijst College B&W openbaar (Druten)
Datum

04-09-2018

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Kamer 1.06

Voorzitter

L.J.E.M. van Riswijk

Aanwezigen

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

Secretaris AJ.E.M. Buise-Jansen

1

Opening

2

Verslag van de vergadering d.d. 28 augustus 201 8
Besluit
Aangepast vastgesteld.

3

Beschikbaar stellen werkfruit
Besluit
1. Gratis fruit beschikbaar stellen aan het werkzame personeel op het
gemeentehuis in Druten;
2. Voor 201 8 de kosten, te weten € 2.304,00 ten laste brengen van de
exploitatie;
3. Eventuele kosten na de evaluatie en na overleg in het bestuur van de
Werkorganisatie, verwerken in de Voorjaarsnota 2019.

Regionale samenwerking aanbesteding reinigen kolken 2019-2022
Besluit
1. In samenwerking met de gemeenten Beuningen, Heumen, West Maas en
Waal en Wijchen een bestek voor kolkenreiniging opstellen en aanbesteden;
2. De samenwerkingsovereenkomst ondertekenen;
3. Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeente West Maas en Waal
op het contract 'Reinigen kolken' en de Europese aanbesteding van toepassing
verklaren;
4. Conform artikel 2.114 lid 2 van de Aanbestedingswet 2012 gunnen op
laagste prijs.
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Vervangen brugdekken kunstbruggen Scharenburgsestraat Puiflijk
Besluit
1. Ingestemd met het vervangen van drie brugdekken op verkeersbruggen aan
de Scharenburgsestraat te Puiflijk;
2. Ingestemd met het verstevigen van de fundering van de verkeersbrug
Scharenburgsestaat - Bloemenkamp;
3. De gemeenteraad voorstellen hiervoor een krediet van € 155.000,00
beschikbaar te stellen;
4. De jaarlijkse kapitaallasten van ca. € 10.850,00 ten laste brengen van de
exploitatie wegen, straten en pleinen;
5. Deze aanpassing aan de gemeenteraad voorstellen tijdens de behandeling
van de Najaarsnota 2018;
6. Ingestemd met het, vooruitlopend op goedkeuring van de gemeenteraad,
vervangen van de brugdekken.

6

Verklaring van geen bezwaar over de voorgestelde fusie van Punt Speciaal,
MeTander en OZG
Besluit
1. Positief advies uitbrengen over de voorgestelde fusie van Punt Speciaal,
MeTander en OZG;
2. Aanvrager op de hoogte stellen door middel van verklaring van geen
bezwaar.

7

Tussenevaluatie project 'Koppeling rijbewijs en module levensreddende
handelingen' (Veilig op weg)
Besluit
De rapportage van de tussenevaluatie van het project 'Koppeling rijbewijs en
module levensreddende handelingen' middels een informatienota ter
kennisgeving aanbieden aan de raad.

8

Beslissing op bezwaar van Litjens inzake buiten behandeling laten aanvraag
omgevingsvergunning
Besluit
1. Het advies van commissie voor bezwaarschriften overnemen;
2. Het bezwaarschrift van H.T.M.F. Litjens ontvankelijk en ongegrond
verklaren;
3. Het bezwaarschrift dat is ingediend namens Summerrise B.V. niet
ontvankelijk verklaren.
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Beslissing op het bezwaarschrift van de heer R.H.A. de Bruin, mevrouw
P.A.H.M. de Bruin-van Weijenburg, WIP. Banken en M.M.M. van de Beeten, de
heer Rj. Bernts en mevrouw W.G.j. Bernts-van Rijswijk (hierna: bezwaarden)
tegen de verleende omgevingsvergunning van 22 maart 2018 ten behoeve van
het legaliseren van het bouwen van een overkapping en een magazijn aan de
Roedensestraat 23-1 te Horssen
Besluit
• De bezwaren van R.H.A. de Bruin en P.A.H.M. de Bruin-van Weijenburg,
W.J.P. Banken en M.M.M. van de Beeten, R.J. Bernts en W.G.J. Bernts-van
Rijswijk ontvankelijk verklaren;
• In te stemmen met het advies van de commissie voor bezwaarschriften van
23 augustus 2018, ontvangen op 28 augustus 201 8 en het advies overnemen
als motivering van het besluit;
• De bezwaren van R.H.A. de Bruin en P.A.H.M. de Bruin-van Weijenburg,
WIP. Banken en M.M.M. van de Beeten, RJ. Bernts en W.GJ. Bernts-van
Rijswijk ongegrond verklaren en de bestreden omgevingsvergunning in stand
laten.

10

Sluiting

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders
d.d. 11 september 201 8

A.J.E.M. Buise-Jansen, secretaris

L.J.E.M. van Riswijk, burgemeester
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