Agenda Raad openbaar Druten
Datum

31-01-2019

Tijd

19:30 uur

Locatie

Druten, raadzaal

Voorzitter

C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld

1

Opening en mededelingen

2

Vaststelling agenda

3

Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten va de raadsvergadering van 6
december 2018 en van het rondetafelgesprek van 17 januari 2019 vast te
stellen.
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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.
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Hamerstuk: Aanwijzing M.J.A. Walraven als Functionaris Gegevensbescherming
Op 8 mei 2018 is mevrouw Walraven aangewezen als Functionaris
Gegevensbescherming (FG) voor de gemeente Druten. Het aanwijzen van een
FG is een verplichting die voortvloeit uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
De aanwijzing gold tot en met 31 december 2018.
Begin 2019 wordt een vacature geplaatst om een FG te werven. Gelet hierop
wordt voorgesteld de aanwijzing van mevrouw Walraven te verlengen tot 1 juli
2019.

6

Debatstuk: Herinrichting Scharenburg
Op 20 september heeft uw raad ingestemd met het Voorlopig Ontwerp
herinrichting Scharenburg en het extra benodigde krediet voor de realisatie van
het project ter
beschikking gesteld. Tijdens de aanbesteding bleek dat het aangegeven
plafondbedrag voor de aannemers niet toereikend was. Op 6 december jl. heeft
de raad het college de ruimte gegeven het plafondbedrag te verhogen en het
college gevraagd de raad in januari te informeren en de extra benodigde
dekking ter instemming aan te bieden.

7

Debatstuk: Kaders MGR begroting 2020
De MGR heeft de deelnemende gemeenten de kaders voor de op te stellen
begroting 2020 gepresenteerd. Daarover vraagt de MGR u en de
gemeenteraden van de overige deelnemende gemeenten in de MGR een
zienswijze te formuleren. De geformuleerde zienswijzen verwerkt de MGR in de
ontwerpbegroting 2020.

8

Debatstuk: Fonds Bovenwijkse Voorzieningen
Als een initiatiefnemer een bouwplan wil realiseren dat genoemd is in de Wet
ruimtelijke Ordening (Wro) en hiervoor een “ruimtelijk besluit” (bijvoorbeeld
nieuw bestemmingsplan ) nodig is, dan is de gemeente verplicht om de kosten
die zij daarvoor maakt te verhalen op de initiatiefnemer. Een van de
kostensoorten betreft die voor de aanleg van openbare voorzieningen die niet
alleen van nut zijn voor het plangebied van de initiatiefnemer, maar ook voor
andere plangebieden.
Deze voorzieningen worden aangeduid als bovenwijkse voorzieningen.
Teneinde initiatiefnemers van bouwprojecten vooraf duidelijkheid te geven
over de kosten die de gemeente voor deze voorzieningen in rekening zal
brengen, is er een nota bovenwijkse voorzieningen opgesteld.

9

Debatstuk: Alternatieven voor de herinrichting/ontmanteling van de
herschiklocatie aan de Ticheldreef in Druten-Oost
Naar aanleiding van mondelinge vragen van uw raad hebben wij alternatieven
onderzocht voor de herinrichting/ontmanteling van de herschiklocatie aan de
Ticheldreef in Druten-Oost. Op basis van dit onderzoek stellen wij voor om
voor het alternatief te kiezen waarin de herschiklocatie wordt afgegraven tot
0,5 m1 onder maaiveld en aangevuld wordt met een afdeklaag tot op
maaiveldniveau. Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan de wens van de
actiegroep ‘Weg met de berg’, die met een petitie heeft gevraagd om de berg
te verwijderen. De kosten van het realiseren van dit alternatief ad. € 600.000,- komen vooralsnog
voor rekening van de gemeente, omdat Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V.
(hierna: VWPO) tot op heden in beginsel aan geen enkel alternatief financieel
wil
bijdragen. Desondanks zijn wij nog in gesprek met VWPO om voor de helft bij
te dragen in de kosten. Wij stellen voor om deze kosten te dekken uit de
éénmalige middelen en dit mee te nemen in de Voorjaarsnota 2019.
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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.
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Sluiting
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