Besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 6 december 2018
Voorzitter:
dhr. L. van Riswijk
Raadsgriffier: dhr. H.W.G.M.Vreman (plv)
Aanwezig:

dhr. G. Worm (Kernachtig Druten), dhr. T. Wijnen (Kernachtig Druten), mw. C.
Barten (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), dhr. R. Postulart
(DL Puiflijk / Druten-Zuid), dhr. R. Thoonen (DL Puiflijk / Druten-Zuid) vanaf
20.30 uur, dhr. G. de Wildt (DL Horssen), dhr. J. Reijers (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:

mw. M. Faassen (DL Afferden)

Agenda Voorstel
nr.
1.

Opening om 19:30 uur en
mededelingen

2.

Vaststelling agenda

3.

Besluitenlijsten rondetafelgesprek
en vorige raadsvergadering
A. Besluitenlijst openbare
raadsvergadering van 25/10
B. Besluitenlijst RTG 7/11
Rechten van de raad
Inclusief vaststelling Lijst van Moties en
Toezeggingen-nov.

4.

Besluit

Ongewijzigd vastgesteld

A. Ongewijzigd vastgesteld
B. Ongewijzigd vastgesteld
Ongewijzigd vastgesteld
De fractie van Sociaal Maas en Waal
voert het woord over de berg
Tichellande.
De fractie van Kernachtig Druten voert
het woord over BVO Dran en de
Kaliwaal.
De fractie van Welzijn Druten voert het
woord over bedrijventerrein WesterhoutZuid.

5.

Vaststelling belastingverordeningen
en tarieven 2019.
Voorstel:
Vaststellen van de volgende
belastingverordeningen en tarieven 2019:
a.) Verordening op de heffing en
invordering van afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten 2019;
b.) Verordening op de heffing en

Conform voorstel besloten.
Stemverklaring CDA fractie, dat zij
tegen de hondenbelasting stemt.

invordering van hondenbelasting 2019;
c.) Verordening op de heffing en
invordering van leges 2019;
d.) Verordening op de heffing en
invordering van lijkbezorgingsrechten
2019;
e.) Verordening op de heffing en
invordering van marktgelden 2019;
f. ) Verordening op de heffing en
invordering van onroerendezaakbelastingen 2019;
g.) Verordening op de heffing en
invordering van rioolheffing 2019;
h.) Tarieven zwembad en
sportaccommodaties 2019;
i. ) Tarieventabel behorende bij de
legesverordening 2019;
j. ) Tarieven grondprijzen 2019.

HAMERSTUK
6.
Wijziging gemeenschappelijke

7.

regeling ODRN
Voorstel:
Voorgesteld wordt om het
wijzigingsbesluit
Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst vast te stellen
Wijziging Algemeen Plaatselijke
Verordening
Voorstel:
De wijzigingsverordening Algemene
Plaatselijke Verordening 2010 van
de gemeente Druten vast te stellen

DEBATSTUKKEN
8. Najaarsnota
Voorstel:
Voorstel:
1. De ramingen van de dienst 2018 inclusief de
mutaties in de reserves te wijzigen conform het
overzicht op de pagina’s 11 en 12 van de
Najaarsnota 2018. Daartoe wordt de 3de
begrotingswijziging 2018 vastgesteld.
2. De volgende kredieten beschikbaar te
stellen:
Invulling locatie Raadhuisstraat 2 (De Dijk) €
100.000
Cameratoezicht € 74.390
Vervangen brugdekken € 155.000

Conform voorstel besloten.

Conform voorstel besloten

Conform voorstel besloten.
Amendement CDA over subsidie 4 mei
comités: unaniem aangenomen.
Motie Sociaal Maas en Waal over
aanbieden werkervaringsplek
gemeente Druten: Unaniem
aangenomen
Motie gezamenlijke Dorpslijsten over
valpreventietraining en integrale
aanpak valpreventie:unaniem
aangenomen.

Ontwikkeling Veerdam € 100.000
Verbouwing entree/hal zwembad € 60.000
Beheerdersgebouw hertenpark € 50.000
Verhoging krediet riolering schijf 2018 (15 jr.
afs.) met € 217.800
Verlaging krediet riolering schijf 2018 (50
jr.afs.) met € 217.800
Milieustraat € 28.000
Verhoging krediet Omgekeerd inzamelen met €
35.460
Herinrichting Markt € 336.800
3. Het positieve saldo van de jaarrekening 2018
(na aanwending van reserves) toe te voegen
aan de algemene reserve.
4. Dat alle eenmalige budgetten die voor 2018
beschikbaar zijn gesteld, maar in 2018 niet
uitgegeven zijn, in het jaarrekeningsaldo 2018
terecht komen. Omdat er wel budget is, maar
niet in alle gevallen een uitgave, heeft dit een
positief effect op het jaarrekeningsaldo. Het
jaarrekeningsaldo 2018 wordt ingebracht bij de
voorjaarsnota 2019.

9.

8.

Benoeming tijdelijk wethouder
Voorstel:
De heer W.G.M.Brink te benoemen
tot tijdelijk wethouder.

Ingekomen stukken
Incl. vaststelling Lijst met Ingekomen
stukken gemeenteraad.

9

Conform voorstel besloten.

Conform voorstel besloten
De fractie van Sociaal Maas en Waal
voert het woord over Q3 rapportage
MGR-zwerfafvalteam en wijkteams

Sluiting 22.00

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 januari 2019,
de raadsgriffier,

plv. H.W.G.M.Vreman

de voorzitter,

