Agenda Gemeenteraad (Druten)
Datum

20-09-2018

Tijd

19:30 -

Locatie

Raadszaal

Voorzitter

L.J.E.M. van Riswijk

Omschrijving

1

Opening en mededelingen

2

Vaststelling agenda

3

Besluitenlijst rondetafelgesprek en vorige raadsvergadering
U wordt gevraagd om de besluitenlijsten va de raadsvergadering van 28 juni en
van het rondetafelgesprek van 6 september vast te stellen

4

Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W.
Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun
vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.

5

Onderzoek geloofsbrieven en toelating burgerleden
Fracties in de gemeenteraad hebben een ieder maximaal twee kandidaat
burgerleden voorgedragen voor de rondetafelgesprekken. Na een positief
advies door de commissie onderzoek naar de geloofsbrieven leggen de
kandidaat burgerleden de belofte of eed af.

6

Hamerstuk

6.1

Startbesluit scheepswerf Ravestein in Deest
Ravestein Beheer B.V. wil de scheepswerf aan de Waalbandijk 11 in Deest
toekomstbestendig maken door uit te breiden, bedrijfsprocessen efficiënter te
maken en de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Hierdoor kunnen er
grotere constructies/ secties worden vervaardigd, waarmee ingespeeld wordt
op de vraag vanuit de markt. Ook vergroot dit de concurrentiepositie van het
bedrijf ten opzichte van de lagelonenlanden. Voor deze moderniseringsslag is
een herziening van het bestemmingsplan nodig en moeten diverse bevoegde

gezagen (medeoverheden) vergunning/toestemming verlenen.
7

Debatstuk

7.1

Herinrichting Scharenburg
Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2016 en 2017 heeft de raad middelen
beschikbaar gesteld voor de aanpak van de Scharenburg. Het was toen nog niet
bekend wat exact gerealiseerd zou worden. Uit onze pre-verkenning blijkt dat
een robuuste oplossing niet met het huidig beschikbare budget gerealiseerd
kan worden. Er is aanvullende besluitvorming noodzakelijk om dit project te
realiseren. Om met een goed onderbouwd voorstel te komen is aan de hand
van de resultaten uit de inventarisatie en het verkeerskundige vooronderzoek
een voorlopig ontwerp en bijbehorende raming opgesteld, welke ter
instemming en besluitvorming aanvullend krediet aan de raad wordt
aangeboden.

8

Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan.
Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk
24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.

8.a

Informatienota's

8.b

Schriftelijke raadsvragen en antwoorden

8.c

College van B&W

8.d

Regio Rijk van Nijmegen
n.v.t.

8.e

Ingekomen Stukken derden

8.f

Uitnodigingen

9

Sluiting
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