Besluitenlijst College B&W openbaar (Druten)
Datum

04-12-2018

Tijd

9:00-12:00

Locatie

Kamer 1.06

Voorzitter

LJ.E.M. van Riswijk Secretaris

Aanwezigen

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

AJ.E.M. Buise -Jansen

Opening
2

Verslag van de vergadering d.d. 27 november 2018
Bes/uit
Vastgesteld.

3

Aankoop perceel grond aan de Waalbandijk ter hoogte van Heemtuin.
Bes/uit
1. Van de heren H.G. en J.G. van Deijzen te Druten aan te kopen een perceel
grond in de huidige staat aan de Waalbandijk te Druten voor de koopsom van €
10.000 k.k. Daarnaast zal door en voor rekening van de gemeente de
vervuiling opgeruimd worden en de opstallen worden verwijderd, de kosten
daarvan bedragen € 10.000.
2. De aankoop ten laste brengen van de begroting 2018 (strategische
aankopen).

4

Algemeen mandaatbesluit omgevingsdienst regio Nijmegen

-

gemeente Druten

Bes/uit
1. Het Algemeen mandaatbesluit omgevingsdienst regio Nijmegen

-

gemeente

Druten vastgesteld.
2. Te bepalen dat dit besluit op 1 januari 2019 in werking treedt.
3. Het Mandaatbesluit omgevingsdienst regio Nijmegen, vastgesteld op 2 april
2013 (Gemeenteblad Druten, 10-04-2013, nr. 97) en sindsdien gewijzigd op
27 juni 2017, per 1januari 2019 intrekken.

5

(wijk)beheer in Druten
Besluit
1. Ingestemd met de invoering van wijkbeheer in de gemeente Druten per 1 -1

-

2019.
2. Ingestemd met de volgende kwaliteitsniveaus voor de plantsoenen:
a. maaien gras en bermen, snoeien bomen en plantsoen op niveau C.
b. onkruidbestrijding op verhardingen en in groen, verwijderen zwerfvuil, het
vegen van wegen en goten en het onderhoud van de begraafplaats op niveau B.
3. De WDW verzoeken daartoe voorbereidende maatregelen te treffen.
4. Ingestemd om in afwijking van de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid
gemeente Druten geen sociale criteria, als bedoeld in par. 3.3, te stellen in de
groenbestekken.
Ingestemd met de informatienota aan de raad.

5.

6

Derde kwartaalrapportage MGR 2018
Besluit
Kennisgenomen van de rapportage over het derde kwartaal van 2018 van de
MGR.

7

Beslissing op bezwaar H.T.M.F. Litjens
Bes/uit
Het college besluit om:

Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen;
Het bezwaarschrift van H.T.M.F. Litjens niet ontvankelijk te verklaren;
Bezwaarde en vergunninghouder van dit besluit op de hoogte te brengen.

8

Stand van zaken betreffende ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer en
de verwachte besluitvorming in het eerste kwartaal 2019.
Bes/uit
1. Raad informeren aan de hand van een informatienota over de stand van
zaken betreffende regionale en lokale ontwikkelingen binnen het
doelgroepenvervoer en de verwachte besluitvorming in het eerste kwartaal
2019.
2. Raad uitnodigen voor deelname aan een van de miniconferenties op 12 of
14 februari 2019.
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9

Sluiting

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders
d.d. 11 december 2018

L
AJ.EM. Buise-jansen, secretaris

G.C.M. yaU1obfqemeester
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