Besluitenlijst College B&W openbaar (Druten)
Datum

11-09-2018

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

A.J.E.M. Buise-Jansen

1

Opening

2

Verslag van de vergadering d.d. 4 september 2018

Besluit
Vastgesteld.
3

Jaarverslag "Interne klachtbehandeling gemeente Druten 2017" en jaarverslag
"Gemeentelijke ombudsman 2017”

Besluit
Kennisgenomen van de jaarverslagen "Interne klachtbehandeling gemeente
Druten 2017" en "Gemeentelijke Ombudsman 2017" en dit via de
informatienota ter kennisname aanbieden aan de raad.
4

Beslissing op het verzoek van familie Dobbelsteen om de opgelegde last onder
dwangsom, ten aanzien van het voorkomen van vliegenoverlast door duiven, in
te trekken.

Besluit
Vastgesteld om:
1. De beschikking tot het opleggen van de last onder dwangsom van 26 april
2018 intrekken per 31 oktober 2018, onder voorbehoud dat tot die tijd geen
overtredingen van de last onder dwangsom worden begaan;
2. In het besluit opgenomen dat de te nemen maatregelen onverminderd van
kracht blijven en dat als blijkt dat deze niet worden nageleefd er wederom een
last onder dwangsom opgelegd zal worden.

5

Raadsvragen Dorpslijst Puiflijk Druten-zuid over onderhoud openbaar groen

Besluit
De raadsvragen van Dorpslijst Puiflijk Druten-zuid over het onderhoud van de
openbare ruimte beantwoorden.
6

Toezicht op het openbaar onderwijs

Besluit
Aangehouden.
7

Vaststellen Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Druten 2018

Besluit
1. De Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Druten 2018 vastgesteld;
2. De beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen gemeente Druten 2016 intrekken per de datum waarop de
beleidsregels van beslispunt 1 in werking treden.
8

Evaluatie pilot Kindpakket Druten

Besluit
1. Voortzetten samenwerking met Leergeld 2stromenland;
2. Een nieuwe uitvoeringsovereenkomst afsluiten met Leergeld 2stromenland
voor de periode van een jaar;
3. Via de informatienota ter kennisgeving aanbieden aan de raad.
9

Sluiting

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 18
september 2018

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

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