Besluitenlijst College BenW openbaar Druten
Datum

22-01-2019

Tijd

9:00

Locatie

Kamer 1.06

Voorzitter

C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld Secretaris A. Buise-Jansen

Aanwezigen

G.C.M. van Elk, A. Springveld, W.G.M. Brink

-

12:00

1

Opening

2

Verslag van de vergadering d.d. 15 januari 2019
Bes/uit

Vastgesteld.
3

Nota van uitgangspunten aanbesteding hulp bij het huishouden
Bes/uit

1. De nota van Uitgangspunten Aanbesteding Hulp bij het huishouden 2019
vastgesteld;
2. Ingestemd met de inhuur van Hellendoorn Advies Begeleiding en Coaching
voor de projectvoorbereiding en de begeleiding van de
aanbestedingsprocedure;
3. Ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst Aanbesteding Hulp bij het
huishouden 2019'.

4

Wijziging Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein Druten
Bes/uit

Ingestemd met de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement van de
Adviesraad Sociaal Domein Druten.

5

Uitvoering motie "Valpreventietraining en integrale aanpak Valpreventie"
Besluit

De door de raad aangenomen motie overnemen en uitvoeren.

6

Uitvoering motie "aanbieden werkervaringsplek door gemeente Druten"
Bes/uit

De door de raad aangenomen motie overnemen en uitvoeren.

7

Subsidie SPOM peuteropvang en WE 2019, vaststellen subsidie
peuterspeelzaalwerk 2017
Bes/uit
1. De budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk 2017 aan Stichting SPOM
Peuterspeelzalen gemeente Druten definitief vastgesteld op € 100.000,-overeenkomstig de budgetovereenkomst;
2. De eenmalige subsidie ter voorbereiding van de harmonisatie kinderopvang
aan Stichting SPOM Peuterspeelzalen gemeente Druten definitief vastgesteld op
€ 10.000,
3. Aan Stichting SPOM Kinderopvang een voorschotsubsidie toekennen ter
hoogte van € 93.350,-- voor het aanbieden van reguliere peuteropvang en dit
ten laste brengen van de begrotingspost Kinderopvang;
4. Aan Stichting SPOM Kinderopvang een voorschotsubsidie toekennen ter
hoogte van € 142.482,-- voor het aanbieden van voor- en vroegschoolse
educatie en dit ten laste brengen van de begrotingspost
Onderwijsachterstanden beleid.

8

Beslissing op het bezwaarschrift van de heer H.T.M.F. Litjens tegen ons besluit
om aan bezwaarde een last onder dwangsom op te leggen met als doel het
beëindigen van de huisvesting van (arbeids)migranten.
Bes/uit
1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften overnemen;
2. Het bezwaarschrift van H.T.M.F. Litjens ongegrond verklaren.

9

Beslissing op het bezwaarschrift van de heer F. Lato tegen ons besluit om aan
hem een last onder dwangsom op te leggen met als doel het beëindigen van de
bewoning van de woning aan de Kerkdam 2 door meerdere huishoudens.
Bes/uit
1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften overnemen;
2. Het bezwaarschrift van F. Lato ontvankelijk verklaren;
3. Het bezwaarschrift van F. Lato ongegrond verklaren.
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10

Alternatieven voor de herinrichting/ontmanteling van de herschiklocatie aan de
Ticheldreef in Druten-Oost
Besluit

Ingestemd met het aangepaste raadsvoorstel en -besluit, waarin voorgesteld
wordt om:
1. Te kiezen voor het alternatief waarin de herschiklocatie wordt afgegraven tot
0,5 ml onder maaiveld en aangevuld wordt met een afdeklaag tot op
maaiveldniveau;
2. De kosten van dit alternatief ad. € 600.000,-- dekken uit de éénmalige
middelen en dit mee te nemen in de Voorjaarsnota 2019.
11

Sluiting

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 29 januari 2019

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

CJr RheeutFnmerveld, waarnemend burgemeester
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