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Vragen
Antwoorden
Pagina 3: Waar is de verwachting op Omdat het kabinet heeft besloten extra middelen toe te
gebaseerd dat het een positief effect voegen aan het jeugdhulpbudget.
heeft meerjarenperspectief?
(Welzijn Druten)
Pagina 3: Kunt u aangeven waarom
het “vanzelfsprekend” is het dat de
begroting sluitend is, maar tegen
welke prijs (bezuinigingen)?
Bijvoorbeeld wanneer
de verwachting vanuit de
meicirculaire tegenvalt?
(Welzijn Druten)

Wij hebben als gemeente de verantwoordelijkheid om een
begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht
is.

Pagina 5: Uitbreiding formatie griffie
Wat wordt bedoeld met
infrastructuur?
(Welzijn Druten)

In het presidium van 6 mei is besloten om, bovenop de 20.000
die al gereserveerd was, extra middelen voor de griffie te
vragen en dit te doen bij de perspectiefnota. Het college heeft
deze opdracht uitgevoerd. Het college kan overige
inhoudelijke vragen over de griffie niet beantwoorden omdat
de Gemeenteraad verantwoordelijk is voor de griffie.

Is het misschien niet verstandig(er)
te investeren in de kwaliteit van de
griffie in plaats van de kwantiteit van
de griffie?
(Welzijn Druten)
Blz 5 - Uitbreiding formatie Griffie
Komt de uitbreiding tot 1,78 fte met
kosten van 25.000 euro nu bovenop
de uitbreiding van 16 uur waarmee
de raad in april 2018 akkoord
gegaan is? Betreft dit net als in april
2018 een griffiemedewerker of een
tweede griffier?
Het presidium stelt de raad voor….
Komt er nog een raadsvoorstel of is
het beschrevene in de
perspectiefnota het voorstel?
(Dorpslijst Afferden)
Blz. 6 Masterplan Druten Werkt.
Mogen we aannemen dat bij de
genoemde bedragen geen rekening
is gehouden met eventuele
subsidies vanuit de Rijksoverheid?
(Dorpslijst Horssen)

Ja dat klopt. Zie ook de stukken bij het raadsbesluit van 18
april 2019.

Blz 6 - Masterplan Druten werkt
Tijdens de RTGs en de
informatieavond is de raad

Een subsidieaanvraag is ingediend voor de pilot inburgering
op duale trajecten. Dat past op het project Druten Werkt.
Daarnaast onderzoeken we subsidiemogelijkheden voor
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meegedeeld dat er gekeken wordt
om subsidie binnen te halen. Is hier
al iets over te melden?
(Dorpslijst Afferden)

training van onze klantmanagers via het A&O-fonds.

Masterplan Druten Werkt: geld voor
tweede half jaar niet opgenomen
i.a.v. eerste evaluatie. Aan welke
voorwaarden moet deze evaluatie
voldoen om pilot te kunnen
voortzetten,zowel inhoudelijk als
financieel?
(SMW)

De masterdoelstelling is om tot reductie van het
bijstandsvolume te komen. Bij de evaluatie komen de
volgende zaken aan de orde:
a. komen de geformuleerde doelstellingen uit;
b. zijn de toegekende middelen toereikend om het doel te
realiseren
c. verwachten wij uiteindelijk de masterdoelstelling te
realiseren. Zoals bekend starten we het project met
statushouders. De nieuwe wet Inburgering en de
Participatiewet gaan qua uitvoering hand in hand samen. Met
de aanpak (inburgering en werkfit worden) beogen we de
gemiddelde uitkeringsduur van ruim 5 jaar terug te brengen tot
gemiddeld 1,5 jaar.

Pagina 6. Masterplan: Waarom is
het bedrag voor 2021 aanzienlijk
hoger dan het bedrag
voor juli 2019-juni 2020 en waarom
worden kosten tweede helft 2020
vooralsnog niet opgenomen?
(Kernachtig Druten)

De wet inburgering komt op 1 januari 2021 naar de
gemeenten toe. Gemeenten krijgen de regie. Voor het
masterplan Druten Werkt zijn alle kosten (waaronder taal)
inzichtelijk gemaakt. Niet duidelijk is of vanaf voornoemde
datum de DUO leningen nog bestaan. Ook de opbrengsten,
waaronder de rijksmiddelen zijn nog niet bekend.

Pag. 6 herinrichting Scharenburg:
door bijdrage van € 95.000 van AH
en Ahold vermeerderen de
kapitaallasten?
(SMW)

In uw interpretatie houdt u geen rekening met de extra
kapitaallasten van het aanvullend krediet van in totaal
€ 554.140. De bijdrage van Albert Heij Druten en AHOLD
Nederland verlagen deze kapitaallasten natuurlijk voor een
deel, maar per saldo is er nog steeds sprake van een
vermeerdering.

Pagina 6. Graag (technische) uitleg
hoe het kan dat door de bijdragen
van AH Druten en Ahold de
kapitaalslasten toenemen? Kosten
voor project blijven toch gelijk?
(Kernachtig Druten)
Berg Tichellande: Is handtekening
gezet door CV Druten Oost voor
bijdrage van
€ 100.000? Plan van aanpak
bekend,ook bij actiegroep?
(SMW)

Ja. In de vergadering van de Stuurgroep Druten-Oost op 22
mei jl. hebben de gemeente en Van Wanrooij
Projectontwikkeling B.V. hun handtekeningen onder het
besluit over deze bijdrage gezet.
Er is nog geen Plan van Aanpak beschikbaar. Met de
actiegroep vindt overleg plaats over de uitvoering van de
werkzaamheden.
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Vervanging bruggen: een idee om
Onze gemeente is eigenaar van alle bruggen.
eigenaren van dit type bruggen op
de hoogte te stellen van de plannen.
Aangezien nu ook bij deze bruggen
gebreken worden geconstateerd,kan
renovatie tegen geringere kosten
worden meegenomen.
(SMW)
Pagina 6: Verbouw entree/hal
zwembad
Wanneer wordt begonnen met de
verbouw?
(Welzijn Druten)

We starten net voor de zomervakantie.

Wat is de reden dat er nog niet is
begonnen met de verbouw van de
hal van het zwembad?
(Welzijn Druten)

In overleg personeel zwembad, overlast en sluiting kantine
besloten om in zomervakantie 2019 de kantine te verbouwen.

Op welke wijze is of wordt er bij de
verbouw rekening gehouden met de
nieuwe sporthal, opdat er geen
sprake is van weggegooid geld?
(Welzijn Druten)

Plannen voor nieuwbouw zwembad zijn nog niet bekend, er
wordt wel zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Pagina 6 Hertenpark: Wanneer
wordt begonnen met de plaatsing
van het beheerdersgebouw?
(Kernachtig Druten)

Planning na de bouwvakantie.

Milieustraat Druten: De
kapitaallasten ad €2.100 worden in
2019 ten laste gebracht van de
eenmalige middelen via deze
perspectiefnota. Waarom is ervoor
gekozen om het resterende deel in
de berekening van de
afvalstoffenheffing 2020 op te
nemen? Leidt dit niet tot een
(onnodige) extra verhoging van de
afvalstoffenheffing?
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)

Nee, kapitaallasten zijn structurele lasten en moeten derhalve
afgedekt worden uit de heffing.

3Blz 6 - Milieustraat Druten en blz 19 Ja, de verbouwing van het KCA depot is gerealiseerd.
verwerkingskosten plastic+ en
dividend DAR
Is de verbouwing van het KCA depot
al gerealiseerd?
(Dorpslijst Afferden)
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Op blz 6 en blz 19 wordt drie keer
aangehaald dat de meerkosten
vanaf 2020 worden verrekend in de
tarieven van de afvalstoffenheffing.
Opgeteld is dit 28.000 +
164.000+12.000 = 204.000 euro.
Kunt u een inschatting geven hoe dit
zich vertaald in de verhoging van de
afvalstoffenheffing per
eenpersoonshuishouden en
meerpersoonshuishouden?
(Dorpslijst Afferden)

De afvalstoffenheffing zal indicatief € 25,- per huishouden
stijgen. De exacte doorrekening zullen we u bij de begroting
presenteren als ook alle andere kostencomponenten die van
invloed zijn op de heffing compleet in beeld zijn.

Is bekend waar ons plastic+ naartoe
gaat?
(Dorpslijst Afferden)

Ja, naar Attero in Wijster.

Wat is de stand van zaken van de
De verwachting is dat we in 2020 kunnen starten met de
luierrecycling waar de ARN aan
inzameling, afhankelijk van de besluitvorming van de ARN
werkt en wanneer gaan we in Druten over de aanschaf van de benodigde reactoren.
hier iets van merken?
(Dorpslijst Afferden)
Blz 7. Aanvullend krediet omgekeerd
inzamelen Druten.
De Werkorganisatie Druten Wijchen
heeft er baat bij als op allerlei
beleidsgebieden harmonisatie wordt
gerealiseerd. In hoeverre denkt men
na over een harmonisatie op dit
gebied en zijn er geen
schaalvoordelen te behalen?
(Dorpslijst Horssen)
Pagina 7. Waarom moet het
aanvullend krediet voor Omgekeerd
inzamelen worden opgehoogd?
(Kernachtig Druten)
Pagina 7: Kadastrale informatie
Is de verplichting (‘moet worden
uitgevoerd”) een nieuwe verplichting
of bestaat deze al langer? Zo ja,
waarom volstaat het huidige budget
dan niet?
(Welzijn Druten)

Harmonisatie op het gebied van omgekeerd inzamelen tussen
Druten en Wijchen is een lastige. De gemeenteraad van
Wijchen heeft vorig jaar besloten niet over te gaan tot een
systeem van omgekeerd inzamelen. De weerstand in de
samenleving daartegen was te groot. Harmonisatie richting
het huidige diftarsysteem van Wijchen is geen optie omdat
het voor Druten kostenverhogend zou werken.
De extra middelen benodigd voor de afvalinzameling worden
overigens grotendeels veroorzaakt door de hogere
verwerkingskosten van afval en de hogere prijsindexatie dan
vooraf ingeschat.
Dit zijn zaken die regionaal spelen. Alle gemeentes in de regio
worden hiermee geconfronteerd. Door samenwerking of
harmonisatie valt dan ook geen schaalvoordeel te behalen.
Als gemeente hebben we de (wettelijke) plicht om de
Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) evenals de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) actueel en
volledig te houden. Voor de BAG bestaat deze verplichting
sinds 2009 en voor de BGT sinds 2016. De redenen voor de
verhoging van het budget luiden als volgt:
• Sinds 2009 werd de luchtfotosignalering uitsluitend voor de
BAG uitgevoerd. De combinatie met de BGT (sinds
mutatieronde 2017) betekent een uitbreiding van het areaal.
Hier is in het verleden onvoldoende rekening mee gehouden.
Gebleken is dat het huidige budget lang niet toereikend is om
jaarlijks een gecombineerde signalering uit te laten voeren.
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• Voorheen werd de signalering (gedeeltelijk) ook in eigen
beheer uitgevoerd.
• Als gemeente hebben we de plicht om ook de (gebouwde)
objecten die buiten het vergunningverleningsproces zijn
ontstaan op te nemen in de registraties. Aangezien steeds
meer bouwwerken vergunningsvrij zijn betekent dit dat er
meer gesignaleerd en dus ook gekarteerd moet worden. Dit
effect wordt bovendien versterkt door de huidige economische
voorspoed. Hierdoor is het aantal verbouwingen toegenomen.
• Vanuit het ministerie zijn de eisen voor wat betreft de
kwaliteit en volledigheid van de Basisregistraties nog eens op
‘scherp gezet’. Jaarlijks moeten we als gemeente middels de
Ensia verantwoording afleggen welke inspanning we hebben
verricht om er voor te zorgen dat onze registraties (blijven)
voldoen aan de wettelijke eisen.
Is het mogelijk Kadastrale informatie
te combineren met het in kaart
brengen van zonnepanelen op
daken ?
(SMW)

In principe is het mogelijk om dit te combineren. De
aangevraagde budgetverhoging is daartoe echter niet
toereikend. Deze verhoging is noodzakelijk om te kunnen
(blijven) voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld
aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
Recent is met betrekking tot het in kaart brengen van
zonnepanelen wel een mailing van het bedrijf Cyclomedia
ontvangen. Dit bedrijf biedt een product aan dat bestaat uit:
•
Rapportage met resultaten van de luchtfotoinventarisatie.
•
Spreadsheet met locaties van zonne-installaties.
•
GIS-bestand met locatie, geschikte oppervlakte en
potentiele opbrengst van zonne-installaties
De kosten van dit product bedragen voor Druten €3.500,-/jaar

Wanneer kunnen we de
De planning is om de uitkomsten van de meicirculaire in het
informatienota over de effecten van college van 18 juni aan te bieden, waarna aansluitend een
de meicirculaire tegemoet zien? (pag informatienota aan uw raad wordt verstrekt.
7: voor behandeling van
perspectiefnota eind juni is wat ruim
geformuleerd)
(SMW)

Vergoeding raadsleden:
meegenomen in algemene
uitkering(voordeel) en
budgetuitzetting (nadeel) Lijkt
vestzak-broekzak?
(SMW)

Die conclusie is juist.
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Pagina 7: Ambtswoning
Nee.
Is er na het vertrek van de oude
burgemeester nog gebruik gemaakt
van de ambtswoning?
Zo niet, waarom zijn er dan toch nog Dit betreft herstelwerkzaamheden.
kosten gemaakt in 2019?
(Welzijn Druten)
Het pand is gehuurd als kantoorruimte/ontvangstruimte
Is Druten in het bezit van een
(representatieve deel) en als ambtswoning (ambtsdeel). Voor
ambtswoning (geweest)? Een
het pand zijn budgetten voor huur en energie geraamd.
structureel voordeel van
Daarnaast is de bijdrage van de burgemeester voor huur en
€ 21.000 ? Daar is 9 jaar gebruik van energie van het ambtsdeel meegenomen in de begroting. Per
gemaakt,dus 9 x dit bedrag?
saldo bedragen de huur- en energielasten van het
(SMW)
representatieve deel van de woning ca. € 21.000.
De woning is sinds april 2012 gehuurd. In die tijd is de huur
een aantal keer verhoogd en zijn de energielasten aangepast.
Dat betekent dus dat het bedrag van € 21.000 niet zonder
meer kan worden vermenigvuldigd met 9.
Blz 7 Meerkosten communicatie
We hebben het hier over ruimte die
wordt ingekocht bij een huis tot
huisblad?
(Dorpslijst Horssen)

Ja.

Klopt het dat de pagina kleiner
wordt maar de kosten hoger?
(Welzijn Druten)

Nee.

Pagina 8. Veiligheidsregio:
structurele verhoging van
€20.000,00 waar blijft de efficiëntie
winst?
(Kernachtig Druten)

De Veiligheidsregio Gelderland Zuid is een verplichte
gemeenschappelijke regeling. De structurele verhoging
bestaat uit twee onderdelen: een indexverhoging en extra
bijdrage voor schoon werken.

Wat is schoon werken?
(Kernachtig Druten)

In 2015 heeft het beschikbaar komen van gegevens over
verhoogd risico op kanker bij brandweerpersoneel geleid tot
het nemen van maatregelen op het gebied van
arbeidshygiëne, oftewel schoon werken. In alle
veiligheidsregio’s zijn en worden maatregelen genomen om de
principes uit de landelijke handreiking Schoon werken bij
brand te implementeren zo ook in de VRGZ.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de recente
informatienota met onderwerp: Voorlopige jaarrekening 2018,
begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (zaaknummer 29636).

blz 8 Regionaal
bereikbaarheidsfonds
Is dit regionaal bereikbaarheidsfonds
wat er bedoeld wordt in de

Ja, voor wat betreft het thema/dossier Mobiliteit. Ook voor
andere thema’s, zoals bijvoorbeeld Wonen en Duurzaamheid
wordt gewerkt aan een nieuwe regionale samenwerkingsvorm.
Ook daarvoor zal een gemeentelijke bijdrage nodig zijn.
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informatienota bij de
raadsvergadering van mei 2019
(Zaaknummer 30228; Onderwerp:
Versterking regionale
samenwerking)?
Zo ja, in de informatienota lezen we
dat deze nota op zichzelf geen
financiële gevolgen heeft. Wat
moeten we ons voorstellen bij “een
werkbudget voor de dynamische
werkagenda” cq. wat wordt er van dit
budget van 23.500 euro gedaan?
(Dorpslijst Afferden)
Pagina 8. Regionaal
bereikbaarheidsfonds: is er al een
gemeenschappelijke regeling? Wat
is duurzame mobiliteit en
bereikbaarheid?
(Kernachtig Druten)

Bereikbaarheid is een absolute voorwaarde voor de
economische positie van de regio Arnhem Nijmegen en het
functioneren van de economische kerngebieden. Dit is
onderschreven in het bestuursakkoord Investeringsagenda
Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen/ Gelderland. Hierbij ligt
de focus op het samenwerken op drie icoonprogramma’s
waarin bereikbaarheid een randvoorwaarde is.
De drie icoonprogramma’s:
-Ruimte voor werk, kennis en innovatie in Health& Energy;
-Slimme duurzaamheid;
-Bruisende binnensteden aan de rivier.

Parallel hieraan werken de 19 samenwerkende gemeenten in
de regio aan het investeren in bereikbaarheid. De wethouders
Mobiliteit in de regio Arnhem Nijmegen hebben de ambitie om
samen de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Een
Regionaal bereikbaarheidsfonds:
belangrijke leidraad voor deze ambitie vormt de
een structureel bedrag van € 23.500. bereikbaarheidsaanpak Regio Arnhem Nijmegen.
Wat gaat die dynamische
In november 2017 heeft de gemeenteraad kennis genomen
werkagenda inhouden en wie gaan
van de stand van zaken van de bereikbaarheidsaanpak regio
er zich mee bezig houden? Hoe
Arnhem Nijmegen. Dit betrof een brochure met de
verloopt de terugkoppeling naar de
samenvatting van 8 samenhangende opgaven en een
raden?
inventarisatierapport met toelichting onderzoek en alle
(SMW)
uitkomsten.
Deze bereikbaarheidsaanpak krijgt een vervolg. Om deel te
kunnen nemen aan de vernieuwde regionale samenwerking
Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid (dM&B) wordt nu het
benodigde budget gereserveerd.
Dit proces om te komen tot een nieuwe samenwerkingsvorm
loopt al.
De regionale bereikbaarheidsaanpak moet nog dit jaar in het
portefeuillehouders overleg Mobiliteit worden geaccordeerd.
Nadere advisering en besluitvorming volgt later dit jaar.
Pagina 8. Druten zwemparadijs:
heeft de raad deze nota al
ontvangen/goedgekeurd?
(Kernachtig Druten)

In mei zijn de beleidsnota Druten zwemvaardig 2019-2022 en
een informatie naar de raad gestuurd. De beleidsnota is een
actualisatie van bestaand beleid. De financiële gevolgen zijn
verwerkt in de Perspectiefnota 2019.

Pagina 8: Reconstructie rijbaan op
de Waalbandijk
Wat is de rol/ verantwoordelijkheid
van het waterschap hierin?
(Welzijn Druten)

Het waterschap heeft hier geen rol in. Het waterschap is
verantwoordelijk voor het in stand houden van de
waterkerende functie van de dijk. Dijk technisch gezien is er
geen probleem voor het dijklichaam en de veiligheid in het
gebied en geeft dat ook geen aanleiding voor het nemen van
maatregelen door het waterschap.
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Waalbandijk: rest is kwalitatief op
orde?
(SMW)
Reconstructie Waalbanddijk: Zit die
niet in het gereserveerde
onderhoud?
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)

Nee, de meerjarenbegroting en reserve wegen voorziet niet in
de kosten van rehabilitatie.

Blz 8 – Reconstructie rijbaan op de
Waalbandijk
De reconstructie is met name
noodzakelijk voor de veiligheid van
fietsers. Is er bij de provincie
Gelderland is fietssubsidie
gevraagd?
(Dorpslijst Afferden)
Blz. 8 Druten zwemvaardig.
Zijn de genoemde meerkosten in de
jaren 2020 t/m 2022 t.o.v. het
huidige bedrag of ten opzichte van
het voorafgaande jaar?
(Dorpslijst Horssen)

Nee, is niet van toepassing. Dijkvak maakt geen onderdeel uit
van regionaal fietsnetwerk.

Kunt u aangeven waarom het
draagvlak voor het traditionele
schoolzwemmen bij school en
ouders afneemt?
(Welzijn Druten)

Het traditionele schoolzwemmen leidt op verschillende
basisscholen in de gemeente Druten tot discussie. De
belangrijkste bezwaren die schooldirecteuren aangeven zijn:
- Het schoolzwemmen vergt een hele middag onderwijstijd. De
zwemles duurt een uur, maar daar komen de reistijd en
omkleden dan nog bij.
- De kosten voor het busvervoer van 80 euro per leerling
wegen zwaar. Scholen nemen dit op dit de vrijwillige
ouderbijdrage, maar als ouders niet kunnen of willen betalen
draait de school op voor de kosten.
- Leerkrachten ervaren de verantwoordelijkheid voor het
schoolzwemmen als belastend.
- Veel kinderen hebben al een diploma bij de start van het
schoolzwemmen.

Waarom meent de gemeente in het
verlengde hiervan wel de ambitie (?)
waar te kunnen maken?
(Welzijn Druten)

In de beleidsnota Druten zwemvaardig 2019-2022 vertalen we
de ambitie uit het collegeprogramma “Druten daagt uit” in
concrete activiteiten om te zorgen dat kinderen bij het vertalen
van de basisschool kunnen zwemmen. Met een mix aan
activiteiten is het mogelijk om de ambitie uit het
collegeprogramma te realiseren. Het traditionele
schoolzwemmen is slechts één van de activiteiten.

Is dit de taak/rol van de gemeente?
(Welzijn Druten)

Ouders zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk dat hun
kinderen leren zwemmen. Dat hoort in ons land bij de
opvoeding. Veel ouders nemen die verantwoordelijkheid ook.
Op dit moment heeft 91% van de basisschoolleerlingen in

De meerkosten voor de jaren 2020 t/m 2022 zijn een ophoging
van het structurele budget dat al meerjarig in begroting staat.
We vragen de raad om de komende jaren wat extra geld ter
beschikking te stellen om te realiseren dat ieder kind bij het
verlaten van de basisschool kan zwemmen. Dit is een ambitie
uit het collegeprogramma “Druten daagt uit”.
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groep 3 t/m 8 ten minste zwemdiploma A. Er zijn voor ons
twee hoofdredenen om als gemeente een rol te pakken bij
zwemvaardigheidsbevordering:
1)
Kinderen in onze gemeente groeien op in een
waterrijke omgeving. Zo’n waterrijke omgeving biedt kansen
voor recreatie en sport. Maar brengt ook risico’s met zich mee.
Om de veiligheid op en rond het water te bevorderen is goed
kunnen zwemmen een noodzaak.
2)
We zien ook dat zwemlessen niet voor alle kinderen
vanzelfsprekend is. Een gebrek aan geld kan een rol spelen
om kinderen niet naar zwemles te sturen. Zwemlessen zijn
duur. In Druten wonen ook kinderen met een migratieachtergrond. Leren zwemmen hoort niet in alle culturen bij de
opvoeding. Daardoor gaan kinderen van vluchtelingen en
arbeidsmigranten minder vaak naar zwemles.
Geldt dit bijvoorbeeld ook voor veilig
van en naar school fietsen?
(Welzijn Druten)

Een veilige inrichting van wegen en fietspaden is een
voorwaarde voor een veilige afwikkeling van het verkeer. Een
veilig ingerichte weg kan ongevallen voorkomen en de
letselernst van eventuele ongevallen beperken. De gemeente
heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van
haar verkeersveiligheidsbeleid. In de regio Arnhem Nijmegen
werken we al jaren samen met een werkplan
verkeersveiligheid. Daarin is jaarlijks ook aandacht voor de
schoolgaande jeugd.

Gaan we dit dan ook overnemen als
gemeente?
(Welzijn Druten)

We hebben al een taak/rol als gemeente bij veilige
verkeersdeelname door schoolgaande jeugd.

Druten zwemvaardig: er wordt
aangegeven dat het draagvlak voor
het traditioneel schoolzwemmen
afneemt bij scholen en ouders. Wat
voor aanvullende maatregelen gaat
het college treffen om de ambities
van het collegeprogramma te
kunnen realiseren?
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)

De aanvullende maatregelen beschrijven we in de beleidsnota
Druten zwemvaardig 2019-2022. In mei ontving de raad deze
beleidsnota.

Blz 8. Wijkbeheer/machinaal
Nieuw aangeplante bomen die niet aangeslagen zijn worden
onderhoud Op plaatsen waar de
zeker vervangen door nieuwe bomen.
voorgaande jaren bomen zijn gekapt
is nieuwe aanplant gedaan. Op veel
plaatsen blijken bomen niet te zijn
aangeslagen. Worden deze alsnog
vervangen (in het kader van extra
geld voor bomenonderhoud)
(Dorpslijst Horssen)
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Kunt aan aangeven hoe het kan dat
er maar liefst 71.000 euro minder
wordt overgehouden (op een bedrag
van 300.000) Dat is bijna 25%.
(Welzijn Druten)

Afspraak is dat we het groenonderhoud op niveau B/C
onderhouden. Deze werkzaamheden zijn ondergebracht bij
wijkbeheer (onkruidbestrijding in groen, snoeien plantsoen
enz) en het machinale groenonderhoudsbestek (maaien,
vegen goten, onkruidbestrijding op verhardingen enz). Naast
deze werkzaamheden zijn er echter ook aanvullende
werkzaamheden waaronder het onderhoud van de bomen.
Deze kosten zijn abusievelijk niet voorzien.

Is het mogelijk om het machinale
groenonderhoud in time-sharing met
Wijchen in te zetten?
(SMW)

Het machinaal groenonderhoud in Druten en Wijchen is in het
voorjaar gelijktijdig aanbesteed. Overwogen is het werk in 1
perceel aan te besteden. Gezien de omvang van het werk is
hier niet voor gekozen en is besloten het werk in 2 percelen
aan te besteden. Omdat daarmee geen financieel voordeel
door schaalvoordeel te behalen viel en omdat het werk dan
dermate groot zou worden dat lokale aannemers en MKB dan
geen mogelijkheid zouden hebben om mee te schrijven. Het
feit dat op het grootste perceel slechts 3 aannemers
ingeschreven hebben bevestigt dit.

Pagina 9: Verdeelmodel
Het voorlopige verdeelmodel laat de nieuwe bugdetten zien
Hoe groot is het nadeel voor Druten? per gemeente. In totaal ontvangen we dan als regio exclusief
(Welzijn Druten)
Nijmegen € 22,8 mio meer voor de uitvoering van Beschermd
Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Nijmegen
Concept verdeelmodel Begeleiding, levert echter een bedrag van 36,4 mio in. In totaal betekent dit
Beschermd wonen: Hoeveel
een tekort van 13 mio voor de regio. Naar rato is het nadeel
betekent de 13 MIO voor Druten?
voor Druten dan ongeveer € 416.000. Op basis van het
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)
definitieve verdeelmodel maken we in de regio afspraken over
hoe we dit tekort opvangen.
Waarom gaan we pas afspraken
We kunnen nu geen afspraken maken omdat het
maken als het verwachte tekort
verdeelmodel in concept is en er nog geen regionaal plan van
definitief is?
aanpak BW/MO ligt. Voor het verdeelmodel verwijzen we
(Welzijn Druten)
graag naar de toelichting op het verdeelmodel door het
ministerie van BZK
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiengemeenten-enprovincies/documenten/rapporten/2019/03/06/toelichting-bijvoorlopige-uitkomsten-geintegreerd-objectief-verdeelmodelbwmo ). Hierin benoemt het ministerie alle aandachtspunten in
het verdeelmodel. Op grond hiervan kan er nog veel
veranderen in dit model. Daarnaast ontwikkelt de regio op dit
moment een plan over de wijze waarop de BW en Mo gaan
organiseren in de toekomst. De financiële gevolgen hangen
hiervan af. In dit plan beantwoorden we vragen als: welke
voorzieningen houden we in stand en waar organiseren we
die (regionaal/subregionaal of lokaal).
Is het niet altijd goed om de kosten
te beperken (in casus uitstroom te
bevorderen en instroom te
beperken)?

Ja, dat klopt. Toch is hierop de afgelopen jaren niet expliciet
gestuurd. In het regionale beleidsplan “Samen Dichtbij”,
verwoordt de regio deze doelstelling nadrukkelijk. Aanleiding
is het rapport van Dannenberg uit 2015 waarin inclusie
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(Welzijn Druten)

centraal staat. Dit betekent een andere kijk op het beschermd
wonen.

Hoe verhouden de huidige
maatregelen op het te verwachten
budgetvermindering?
(Welzijn Druten)

Met de huidige maatregelen verwachten we een (klein) deel
van het tekort te kunnen dekken.

Moet hierop vooruitlopend alvast
geld worden gereserveerd om deze
tekorten in de toekomst op te
kunnen vangen?
(Welzijn Druten)

De onzekerheid over de budgetten is groot. Dit maakt dat het
op dit moment onmogelijk is om een budget te bepalen om te
reserveren.

Pagina 9. Begeleiding, beschermd
wonen en mo: Op dit moment
anticiperen we al op
budgetvermindering door uitstroom
te bevorderen en instroom te
beperken? Hoe gebeurt dat, lukt dat
en wat zijn de verwachte effecten,
resultaten?
(Kernachtig Druten)

De manier waarop we anticiperen op budgetvermindering,
verwoorden we in het regionale beleidsplan “Samen Dichtbij”.
Concreet doet bijv. de grootste aanbieder, het RIBW, dit aan
de hand van een transformatieplan. Dit betekent dat ze
bijvoorbeeld over de periode 2018-2020 20% van de cliënten
gaan “ambulantiseren”. Zij wonen dus straks niet langer
beschermd, maar thuis met begeleiding. Over 2018 heeft het
RIBW al 39 cliënten geambulantiseerd. De eerste resultaten
zijn dus goed.

Pagina 9: Taakstelling DRAN
Kunt u aangeven waarom de
opgelegde taakstelling in 2019 maar
voor een derde kan worden
gerealiseerd en structureel maar
voor de helft?
(Welzijn Druten)

De kosten van het doelgroepenvervoer zijn de afgelopen jaren
gestegen en zullen de komende jaren nog blijven stijgen. De
nieuwe contracten voor het Leerlingenvervoer en het
vraagafhankelijk vervoer vanaf augustus 2020 zullen naar
verwachting leiden tot hogere kosten waarmee nog geen
rekening is gehouden in de begroting van de DRAN over 2020
ev. Zoals eerder aangegeven zijn er mogelijkheden om via
lokale maatregelen tot kostenbeheersing in het
doelgroepenvervoer te komen. In de eerder aan u
toegezonden notitie “Kostenbeheersing en kostenreductie in
het doelgroepenvervoer AVAN (Voortzetting deelname BVO
DRAN doelgroepenvervoer,Z/18/023432) staan maatregelen
die we vanaf 2019 lokaal treffen om het volume van
vraagafhankelijk vervoer en het Leerlingenvervoer te
beïnvloeden. Het gaat dan onder andere om de uitbreiding
van het vrijwilligersvervoer via de Plusbus vanaf oktober 2019,
het verlagen van het aantal kilometers dat met AVAN met
korting gereden kan worden vanaf januari 2020, het strikter
omgaan met kostenverhogende vervoersindicaties en de
introductie van een reisbuddy voor leerlingen in het
Leerlingenvervoer. Het totale besparingspotentieel van deze
maatregelen is niet voldoende om de opgelegde taakstelling
van 1 ton structureel te realiseren.

Op welke wijze wordt dit structurele
nadeel gecorrigeerd?
(Welzijn Druten)

Het structurele nadeel wordt opgevoerd als negatieve post op
de begroting.
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Taakstelling DRAN/Plusbus:
Onlangs is de stekker uit de
Brengflex getrokken, heeft dit nog
gevolgen voor de DRAN c.q.
Plusbus
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)

Dit heeft geen gevolgen voor de DRAN en de Plusbus. Breng
flex, een aanvulling op het traditionele busvervoer volgens een
dienstregeling, is niet actief in Druten.

Pagina 9: Winstwaarschuwing
abonnementstarief in combinatie met
nieuwe aanbesteding HH
Kunt u aangeven waarom de
invoering van het abonnementstarief
een aanzuigende werking heeft het
gebruik van hh?
(Welzijn Druten)

De eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen is niet
meer inkomensafhankelijk. Vanaf 1 januari 2019 betaalt iedere
inwoner met ondersteuning vanuit de Wmo maximaal € 17,60
per vier weken ongeacht inkomen, vermogen,
gezinssamenstelling of het aantal maatwerkvoorzieningen. We
merken in het sociaal team dat deze lage eigen bijdrage de
drempel voor bepaalde inwoners verlaagt om hulp bij het
huishouden aan te vragen. We zien het aantal aanvragen voor
hulp bij het huishouden stijgen.

Is het niet juist de bedoeling dat
mensen gebruik maken van de
HH/WMO zodat ze langer
zelfstandig kunnen blijven wonen?
(Welzijn Druten)

Wij streven naar een toekomstbestendige hulp bij het
huishouden. Dit betekent dat ondersteuning beschikbaar blijft
voor iedereen die het nodig heeft en dat de ondersteuning
voor iedereen betaalbaar blijft. Wij zien dat de toepassing van
reële tarieven en de invoering van het abonnementstarief tot
een kostenuitzetting leidt. Het is belangrijk dat de beschikbare
middelen terecht komen bij mensen die daadwerkelijk
aangewezen zijn op hulp bij het huishouden en die dat niet op
een andere wijze kunnen regelen.

Winstwaarschuwing
abonnementstarief in combinatie met
nieuwe aanbesteding HH.
Blijft er onderscheid tussen HH1 en
HH2? Blijft er gestuurd worden
middels indicatiecriteria en zijn daar
veranderingen te verwachten? Is er
al zicht op tarieven?
(SMW)

Het onderscheid tussen HH1 en HH2 blijft bestaan. Voor de
toegang wordt een indicatieprotocol gehanteerd. We
verwachten extra aanvragen door de invoering van het
abonnementstarief.
Per 1 juni 2019, ingangsdatum van nieuwe
raamovereenkomsten, gelden de volgende tarieven: HH 1
25,80 per uur en HH2 28,10 per uur.

Pagina 10 Nieuwe aanbesteding
hulpmiddelen
Kunt u aangeven waarom de
kostenstijging zo enorm is (3040%)?
(Welzijn Druten)

De gemeenten in het Rijk van Nijmegen hebben bij de vorige
aanbesteding van hulpmiddelen in 2014 gunstige tarieven
kunnen bedingen omdat er destijds sprake was van een
vechtmarkt. Deze tarieven zijn de afgelopen jaren voor onze
huidige leverancier Medipoint niet kostendekkend gebleken.
Uit de onlangs gehouden marktconsultatie onder een vijftal
hulpmiddelenleveranciers komt naar voren dat de markt op
het gebied van Wmo hulpmiddelen de afgelopen aan grote
veranderingen onderhevig is geweest. Er is nog maar een
beperkt aantal marktpartijen over en deze schrijven alleen in
op aanbestedingen tegen realistische en kostendekkende
tarieven. Andere oorzaken voor de kostenstijging zijn de forse
toename van elektrische duwondersteuning op hulpmiddelen
en de toename van de complexiteit van aanvragen. Gelet op

Wat zijn de veranderingen waar u
over spreekt?
(Welzijn Druten)
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deze omstandigheden houden wij rekening met een
aanzienlijke kostenstijging.
Is het is toch niet zo dat de
aanbieders alleen de oprijs bepalen
(ook al zijn het er nog maar een
beperkt aantal)?
(Welzijn Druten)

De tarieven die wij gaan betalen na de aanbesteding zijn
mede afhankelijk van de kwaliteitseisen die wij als gemeente
stellen in het bestek van aanbesteding. De door ons gestelde
kwaliteitseisen, de taakverdeling tussen de gemeente en de
hulpmiddelenleverancier bij indicatie, passing en selectie en
de risicoverdeling zijn in grote mate bepalend voor de prijs.

Nieuwe aanbesteding
hulpmiddelen:gevolg van de
marktwerking? Kan dit samen met
andere gemeenten worden
aangepakt?
(SMW)

Nieuwe aanbesteding is het gevolg van aflopen van huidige
contract met Medipoint op 1 juni 2020. Contract kan niet meer
verlengd worden. De Europese aanbesteding wordt samen
met alle gemeenten in het Rijk van Nijmegen opgepakt.

Blz 10 – nieuwe aanbesteding
hulpmiddelen
Betekent dit dat er een mogelijk een
andere hulpmiddelenleverancier
komt, of komt er een nieuw contract
met de huidige leverancier?
Wat gaan de inwoners hiervan
merken?
(Dorpslijst Afferden)
Pagina 10. Aanbesteding
hulpmiddelen; om wat voor
hulpmiddelen gaat het?
(Kernachtig Druten)

Het gaat om Wmo hulpmiddelen zoals scootmobielen,
handbewogen en elektrische rolstoelen, aangepaste fietsen,
douchestoelen, toiletvoorzieningen en tilliften.

Fraudepreventie: wanneer is het
“later moment”om inverdieneffecten
te meten?
(SMW)

Een bijstandsuitkering kost ca. € 14.000,- per jaar.
Fraudepreventie richt zich met name op de voorkant van het
proces: de aanvraag om bijstand. Iedere aanvraag die
bijvoorbeeld aan de poort wordt tegengehouden bespaart de
gemeente geld. Er hoeft immers geen bijstand betaald te
worden.

Fraudepreventie: op welke termijn
verwacht het college dat de
inverdieneffecten van de
fraudepreventiemedewerker bekend
zullen zijn?
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)
Pagina 10. Kost fraudepreventie niet
meer dan dat het oplevert? Waarom
nu geen openheid over
inverdieneffecten?
(Kernachtig Druten)
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Pagina 10 Veilig Thuis
Nee, de stijging in kosten voor Veilig Thuis komt alleen voort
Zijn er andere oorzaken van aan te
uit een stijging van het aantal adviezen en meldingen.
geven anders dan het stijgend aantal
meldingen die het maken dat de
GGD een begrotingswijziging
indient?
Zo ja, wat is het verband met de
kostprijs voor Veilig Thuis dat de
GGD rekent?
(Welzijn Druten)

De discussie rond kostprijs is relevant omdat de kosten per
advies of melding mogelijk omlaag kunnen. Daarmee kan
mogelijk de totale kostenstijging beperkt worden, ondanks het
feit dat het aantal adviezen/meldingen stijgt.

Blz 11 Asbest-daken
Sinds 4 juni 2019 is dit wettelijk niet meer verplicht. Hiermee is
Hoe verhoudt het lokaal beleid
een nieuwe situatie ontstaan.
(collegeprogramma) zich tot dit
project?
Wat is de waarde van een dergelijk
project nu het verbod (voorlopig) van
de lijkt?
(Dorpslijst Horssen)
Betreft dit bedrijven en/of
particulieren?
(Welzijn Druten)
Is de gemeente bereid
bedrijven/particulieren hierbij
financieel of met raad en daad te
ondersteunen?
(Welzijn Druten)
Op welke termijn kunnen we dit plan
verwachten?
(Welzijn Druten)
Asbest daken: onderzoek
gezamenlijk project vervangen
asbestdaken. Wordt in dit onderzoek
ook meegenomen de mogelijkheden
van het vervangen van asbestdaken
door daken met geïntegreerde
zonnecellen.
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)
Pagina 11. Reinigen kolken: wordt
dit bedrag voor de volgende jaren
dan ook niet structureel?
(Kernachtig Druten)

Ja.
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Vragen over de bedrijfsvoering horen eigenlijk thuis bij de
behandeling van de programmabegroting WDW. Daarom
gaan wij hieronder slechts beknopt in op de vragen die u
gesteld heeft over hoofdstuk 2.
Pagina 12. ICT
42.
Kunt u aangeven waarom
knelpunt een los staat van de fusie?
(Welzijn Druten)
Is er voor de ambtelijke fusie geen
risico-inventarisatie gemaakt?
M.a.w. was het knelpunt ICT niet te
voorkomen geweest?
(Welzijn Druten)

Ook als de fusie niet had plaatsgevonden was het
voor beide gemeenten noodzakelijk om een digitale
transformatie door te maken. De IRvN ondersteunt ons bij het
realiseren hiervan.
De WDW blijft verantwoordelijk voor de Informatisering

ICT: Hoe weerhouden de knelpunten
zich tot de gemeenschappelijke
regeling (IRVN) waar IT onder valt?
Kunnen deze knelpunten niet door
samenwerking en het delen van
kennis en ervaring binnen IRVN
verband (groten)deels opgelost
worden?
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)
Over welke voorstellen hebben we
het hier?
(Welzijn Druten)
Pagina 12 Voortgang
veranderproces
Hoe gaat het college ervoor zorgen
dat er op korte termijn een goed
functionerend ambtenarenapparaat
ontstaat met tevreden
medewerkers?
(Welzijn Druten)

De verantwoordelijkheid van goed personeelsbeleid ligt
primair bij de WDW.

Wie gaat de scan uitvoeren?
Gebeurt dit door een onafhankelijke
partij?
(Welzijn Druten)

De veranderopgave vraagt veel van medewerkers en vraagt
ook om het ontwikkelen van competenties die daarvoor nodig
zijn. Het is van belang om aandacht te hebben voor deze
competenties, de kwaliteit en kennis van onze medewerkers.
Met de hulp van de scan maken wij inzichtelijk welke
instrumenten we moeten ontwikkelen op het gebied van
in- door en uitstroom.

Waarom wordt er een scan
uitgevoerd, terwijl er al gesproken
wordt over oorzaken en
oplossingen/maatregelen.
(Welzijn Druten)
Voortgang veranderproces:
Waarvoor is het noodzakelijk dat er
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een scan plaats moet vinden?
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)
Wat is de toegevoegde waarde van
deze scan?
(Welzijn Druten)
Op welke wijze worden de financiële Via de gebruikelijke rapportages.
risico’s van de maatregelen
(interventies via opleiding of door- of
uitstroomtrajecten) in beeld
gebracht?
Hoe worden de kosten tussen de
twee afzonderlijke gemeenten
verdeeld? Is dit nog steeds op basis Ja.
van de verdeelsleutel uit het
bedrijfsplan van de WDW?
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)
Evaluatie van de fijnstructuur
Om welke voorstellen gaat dit, de
omvang vind ik niet beperkt?!
(Welzijn Druten)

Het betreft een aanpassing van het functieboek, waarvan de
kosten binnen de huidige begroting van de WDW zijn
opgevangen.

Evaluatie fijnstructuur: openstaande
formatieruimte van de functie van
coach wordt niet ingevuld. Is dit een
verstandige keuze gezien de nog in
opbouw zijnde werkorganisatie?
(Welzijn Druten)

Dit is aan het bestuur van de WDW. De coaches vervullen een
belangrijke rol bij de realisatie van de zelforganisatie.

CAO onderhandelingen
Welke gevolgen heeft het verschil is
cao stijging (bonden) en waar binnen
de WDW rekening mee is gehouden
voor de eerder genoemde fricties?
(Welzijn Druten)

De bonden vragen een loonstijging van 6,5%. Dat is voor de
WDW een uitzetting van indicatief € 1,5 mln. Met de eerder
genoemde fricties is nog geen rekening gehouden binnen de
WDW.

Pagina 13. Voor de accountant is
een aanvullend bedrag van 35000
euro beschikbaar. Wat zijn de totale
accountants kosten.
(Kernachtig Druten)

De accountantskosten voor de gemeente Druten bedragen €
60.500. Daar is de Werkorganisatie Druten Wijchen
bijgekomen (€ 43.500 in totaal, waarvan € 15.312 het
Drutense aandeel). Voor de gemeente Druten is in de
begroting een bedrag opgenomen van € 41.317, wat is
ingebracht in de Werkorganisatie Druten Wijchen.

Blz 15 – subsidie herdenking 75 jaar
bevrijding
Wanneer komt de tentoonstelling
van Ru Paré naar Druten en waar?

De tentoonstelling wordt medio april-medio mei 2020
gehouden in d’n Bogerd. De interne cultuur coördinatoren van
de scholen zijn voor het eerst hierover in november 2018
geïnformeerd. Scholen bepalen zelf of het past binnen hun
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Worden de scholen in de gemeente
Druten actief en tijdig betrokken
zodat zij deze tentoonstelling van
een geboren Drutense in hun
lesprogramma kunnen verwerken?
(Dorpslijst Afferden)

programma.

Wijkbeheer/ Machinaal onderhoud:
in welke mate is het restantbudget
(€157.500) ten behoeve van het
achterstallig onderhoud van DrutenZuid besteed tijdens de
werkzaamheden van Wijkbeheer in
Druten-Zuid?
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)

Het restant budget is daar niet aan besteed. Het
wijkbeheer/machinaal onderhoud staat los van het
Achterstallig onderhoud in Druten-zuid dat op dit moment in
uitvoering is.

Pagina 16. Speeltuin Lindepad.: Is er De werkzaamheden waren nog niet klaar. Inmiddels zijn die
dan maar 1000 euro opgemaakt?
vrijwel gereed en het budget is nu vrijwel geheel gebruikt.
(Kernachtig Druten)
Pagina16 Drutens Bosje
Kunt u aangeven wiens beleving
wordt gedoeld? En wat er überhaupt
met beleving wordt bedoeld?
(Welzijn Druten)
Betreft het onderhoud van groen of
van de speeltoestellen.
(Welzijn Druten)
Bent u van mening dat met beleving
en verval ook sociaal wordt
bedoeld? Gevoel van veiligheid,
rommel, hangjeugd etc.
(Welzijn Druten)
Zo ja, wordt daar ook geld voor
beschikbaar gesteld of extra
maatregelen tegen genomen
(zwerfvuil, hangjeugd etc)
(Welzijn Druten)
Pagina 16. Drutens bosje; nu het
onderhoud nagenoeg is uitgevoerd,
en we ook steeds vaker BOA’s in het
bosje zien; wanner kan er nieuw
meubilair worden geplaatst?
(Kernachtig Druten)

Het verwijderen van het meubilair heeft plaatsgevonden in
overleg met Boa en toezicht vanwege overlast en vandalisme
door hangjeugd. Het meubilair is elders toegepast. Er zijn
voorlopig geen plannen om nieuw meubilair terug te plaatsen.
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Herinrichting openbare
(buiten)ruimte rond wooncomplex
Vlakkers: Wanneer vindt de aanpak
van de HAT-woningen plaats? Wat
is de reden dat het college de
herinrichting van de openbare ruimte
rond het wooncomplex niet heeft
gecombineerd met de aanpak van
de HAT-woningen?
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)

In dit integrale project worden de bouwkundige
werkzaamheden en de herinrichting van de openbare ruimte
op elkaar afgestemd.
De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels gestart en na de
zomervakantie starten de feitelijke verbouw- en
verduurzamingswerkzaamheden.
De openbare ruimte wordt ná de bouwwerkzaamheden
heringericht, om te voorkomen dat het bouwverkeer en het
verkeer van de civiele aannemer elkaar in de weg zitten én er
schade aan de heringerichte openbare ruimte ontstaat door
het bouwverkeer.

Blz 16. Inclusieagenda
Is bij het opstellen van een lokaal
inclusiebeleid ook de adviesraad
sociaal domein betrokken?
(Dorpslijst Horssen)

Ja. Met de adviesraad sociaal domein hebben we
afgesproken dat zij een centrale rol spelen bij het bepalen hoe
we tot die inclusieagenda komen.

Inclusieagenda: wat is de stand van
zaken? Welke plannen staan er op
stapel?
(SMW)

Met de adviesraad sociaal domein is afgesproken dat we dit
proces na de zomer vorm geven. Er zijn op dit moment dus
ook nog geen uitvoeringsplannen geformuleerd.

Inclusieagenda: welke activiteiten
vallen onder het lokaal
inclusiebeleid?
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)

De inclusieagenda wordt bepaald door mensen met een
beperking en hun vertegenwoordigers. Dat betekent dat zij
zelf aangeven welke activiteiten onder de inclusieagenda
vallen. Om toch een beeld te geven: er is te denken aan
thema’s als het kunnen meedoen in de samenleving op het
gebied van vrije tijd, sport, wonen, vervoer, werk en zorg.

Pagina 16 Uitvoering Regeling
chronisch zieken en Compensatie
Eigen Risico regeling
51.
Kunt u aangeven waarom er
een overschot op de uitvoering van
de WTCG/CER gelden is?
(Welzijn Druten)

Omdat een deel van de uitvoering van deze regeling plaats
vond in het laatste kwartaal van 2018 en in het eerste kwartaal
van 2019. Deze kosten komen ten laste van het budget 2018.

Pagina 16 Decentralisatie uitkering
schulden en armoede
Kunt u aangeven op welke wijze de
gelden uit de tranche 2018 (2020)
tot op heden zijn ingezet voor
preventie en vroegsignalering?
(Welzijn Druten)

De middelen worden ingezet voor de financiering van de
functie van de nieuwe preventiemedewerker
schuldhulpverlening die hiermee tal van activiteiten
onderneemt op het gebied van preventie zoals voorlichting
aan het sociaal wijkteam over het herkennen en bespreekbaar
maken van financiële problemen (bij 80% van
ondersteuningsvragen zou sprake zijn van schulden), contact
met basisscholen en voortgezet onderwijs over educatie aan
leerlingen, activiteiten rondom communiceren, informeren en
dichterbij brengen van schuldhulpverlening. Verder worden de
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middelen ingezet voor de in februari 2019 gestarte pilot
vroegsignalering waarbij op basis van signalen over
betalingsachterstanden een uitvoerend team hulp aanbiedt bij
burgers thuis.
Is het een absolute voorwaarde om
een beleidsplan te hebben om de
gelden uit te geven aan preventie en
vroegsignalering?
(Welzijn Druten)

Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is de
gemeente verplicht om elke vier jaar een beleidsplan
schuldhulpverlening door de gemeenteraad te laten
vaststellen waarin de kaders worden aangegeven van het
gemeentelijke beleid met betrekking tot schuldhulpverlening.
Het hebben van dit plan is geen absolute voorwaarde om de
gelden uit te kunnen geven aan preventie en vroegsignalering.

Pagina 16 Kunt u aangeven waarom
er nog een bedrag resteert van
86.000 voor overbelaste
mantelzorgers?
(Welzijn Druten)

De HHT regeling is beëindigd in februari 2018 wegens te
weinig gebruik. Het resterende bedrag is (deels) gebruikt voor
de financiering van de pilot, waarin we onderzoeken of een
aanvullend aanbod in de vorm van praktische begeleiding een
oplossing is. De pilot loopt tot januari 2020. Vanaf 1 juni 2019
is er de mogelijkheid van huishoudelijke ondersteuning voor
mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te raken opnieuw
geïntroduceerd, maar nu zonder vouchersysteem.
Mantelzorgers kunnen zich wenden tot het sociaal team. De
ondersteuning wordt geleverd door de aanbieders hulp bij het
huishouden en wordt gefinancierd uit het resterende budget
voor overbelaste mantelzorgers.

Wat heeft u eraan gedaan om
mantelzorgers te ontlasten?
(Welzijn Druten)

In samenwerking met welzijnsorganisatie MeerVoormekaar
zijn er verschillende activiteiten opgezet om mantelzorgers te
ontlasten. Voorbeelden van deze activiteiten zijn:
mantelzorgwandelingen onder leiding van een psycholoog,
Mindfullness trainingen, koffiemomenten (lotgenotencontact)
en mantelzorgcursussen gericht op veiligheid in- en om het
huis.

Decentralisatie-uitkeringen
statushouders
Een lappendeken van allerlei
regelingen. € 114.000 niet besteed.
Gaat dit meegenomen worden in het
nieuwe cursusaanbod en integraal
ingezet?
Huisvesting statushouders: wat is de
opdracht voor de gemeente Druten
in 2019 en gaat dat lukken?
(SMW)

Ja, in 2019 zetten we dit in voor de volgende diensten: de
zelfredzaamheidscoach, de tolkentelefoon, maatschappelijke
begeleiding, taalproject, digisterker, cultuurproeverij.

Opdracht is 14 personen in 2019 te huisvesten. Is afgelopen
jaren ook gelukt, verwachting is dat dit ook dit jaar weer zal
lukken.
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Blz 16 HH toelage en blz 9 nieuwe
aanbesteding HH
Begrijp ik het goed dat er in 2018
een budget van HH1 en/of HH2 is
overgebleven?
(Dorpslijst Afferden)

Nee, het genoemde bedrag heeft betrekking op het budget dat
nog resteert van de oude HHT regeling.

Wat als blijkt dat het budget van
86.351 euro niet voldoende is voor
de HH aan overbelaste
mantelzorgers?
(Dorpslijst Afferden)

Mocht het budget niet voldoende zijn, dan melden wij dat in de
najaarsnota en komen wij met voorstellen.

Geldt ook hier (HH mantelzorgers)
een eigen bijdrage?
(Dorpslijst Afferden)

De Huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers zien wij
als een algemene voorziening die ingezet kan worden na een
lichte toegangstoets door het sociaal team. Het voornemen is
om €6.50 per uur als klantbijdrage te vragen in 2019. Deze
klantbijdrage is iets anders dan de eigen bijdrage die via het
CAK loopt.

Wat houdt de pilot praktische
begeleiding in?
(Dorpslijst Afferden)

Het is een pilot op het snijvlak tussen hulp bij het huishouden
en reguliere begeleiding. In de pilot willen wij samen met
Actéon (een leverancier van hulp bij het huishouden) en Home
Instead (aanbieder van reguliere begeleiding aan ouderen)
onderzoeken of een aanvullend aanbod in de vorm van
praktische begeleiding een oplossing is en hoe dit aanbod het
best kan worden ingevuld. De pilot loopt tot 1 januari 2020.

Blz 17 – decentralisatie-uitkeringen
statushouders
Eind 2018 bedraagt het
restantbudget € 114.000 en u stelt
voor om dit over te hevelen naar
2019 en beschikbaar te houden.
Kan dit bedrag of een deel van dit
budget worden ingezet voor de
uitvoering van het Masterplan Druten
Werkt?
Zo nee, en als dit budget voor een
andere doelgroep is, hoe groot is
deze doelgroep?
Wat wordt er bedoeld met en voor
wie is de Cultuurproeverij?
(Dorpslijst Afferden)

Ja.

In het kader van het regionaal gesloten cultuurpact “ Leven in
vrijheid”, dit met cofinanciering door de Provincie. Er komt
een tijdelijke ontmoetingsplek voor nieuwkomers en
oorspronkelijke inwoners. Deelnemers geven er zelf invulling
aan door bijv. samen koken, muziek maken en verhalen.
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Pagina 18. Vervanging wethouder;
zijn we verzekerd of ontvangen we
een uitkering voor kosten van de
genoodzaakte vervanging van de
wethouder?
(Kernachtig Druten)

De gemeente is niet verzekerd voor de vervanging i.v.m.
ziekte. Er wordt dan ook geen uitkering ontvangen.

Blz. 18. Onderzoek
gymvoorzieningen
Er staat dat er “extra onderzoek naar
gymvoorzieningen moet
plaatsvinden” wordt hier niet
bedoeld: “onderzoek naar extra
gymvoorzieningen” ?
(Dorpslijst Horssen)

Allereerst is extra onderzoek nodig. De gemeenteraad heeft
gekozen voor de variant Sporthal op de Gelenberg. De andere
variant ging over een sporthal bij het Pax Christi College. In
deze laatste variant werden de leerlingen van het voortgezet
onderwijs meegenomen in de capaciteitsberekening, in de
variant van de Gelenberg niet. De gymzalen van het Pax
Christi College zijn dermate verouderd, dat ook de vervanging
binnen een periode van 5 – 10 jaar actueel wordt. Uit het
onderzoek moet blijken hoe het totaal aan gymvoorzieningen
het best ingericht kan worden.

Kunt aangeven waarom er extra
onderzoek nodig is en wat dat extra
onderzoek inhoud en wat het moet
opleveren?
(Welzijn Druten)
Waarom is er een onderzoek nodig
voor gymvoorzieningen in het
voortgezet onderwijs?
(SMW)
Is gymonderwijs niet wettelijk
onderdeel van onderwijs
(huisvesting) waarom is dit niet
direct meegenomen bij het IHP?
(Welzijn Druten)

Het voorzien in voldoende voorzieningen voor het
gymonderwijs is een onderdeel van de zorgplicht die de
gemeente heeft in het kader van de onderwijshuisvesting. De
sportvoorzieningen zijn in eerste instantie niet in het IHP
meegenomen omdat dit via de portefeuille sport en
accommodaties verliep. De huidige situatie maakt een
integrale benadering noodzakelijk. Het vervangingsvraagstuk
van de gymzalen van de Pax en de eventuele oplossingen
daarvoor worden betrokken bij het IHP.

Blz. 18 Beëindiging verhuur sporthal
Druten
Kunt aan aangeven waar de
beëindigingsvergoeding tot stand is
gekomen en waar deze uit bestaat?
(Welzijn Druten)

In afwachting van een besluit over renovatie dan wel
nieuwbouw heeft de gemeente de laatste jaren minimaal
geïnvesteerd in de sporthal; alleen het hoognodige werd
vervangen/vernieuwd. Daardoor wordt de sporthal minder
aantrekkelijk voor verenigingen, iets wat de huurder kan
merken aan zijn omzet.
Ook de huurder tevens exploitant kon zakelijk gezien geen
initiatieven en investeringen meer doen in de restaurette. Dit
zal uiteraard zo blijven nu de sporthal zijn deuren definitief
gaat sluiten. Met de huurder zijn wij een alleszins acceptabele
compensatie voor het financiële nadeel overeengekomen in
een huurbeëindigingsovereenkomst.

Hoe is het bedrag van 60.000 euro
tot stand gekomen?
(Welzijn Druten)
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Beëindiging verhuur sporthal. Wat is
de reden van het opzeggen v.d.
huur? Heeft dat met de nieuwbouw
te maken? Zo ja kunnen huurders
niet mee? Zo niet, is huur door
huurder of verhuurder opgezegd?
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)
Sporthal: Waarom betalen we
eenmalig 60K, staat dit in de
overeenkomst?
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)
Is de gemeente wettelijk verplicht om
deze beëindigingsvergoeding te
betalen?
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)
10.
Blz 18 – Beëindiging verhuur
sporthal Druten
Om welke reden wordt er een
beëindigingsvergoeding betaald aan
de huurder?
Wordt de vergoeding in 2019
uitbetaald als de huur per 1 januari
2021 opgezegd wordt?
Is er een overeenkomst gesloten dat
de huidige huurder de tijd tot sluiting
in januari 2021 volmaakt?
(Dorpslijst Afferden)
Wat als de nieuwe sporthal niet
gereed is?
(Welzijn Druten)

Dan blijft de sporthal aan de Heuvel zolang in gebruik. In de
huurbeëindigingsovereenkomst is daarin voorzien.

Moet dan de nieuwe sporthal gereed Daarvan is ten tijde van het sluiten van de overeenkomst in
zijn?
ieder geval uitgegaan, in de wetenschap dat er in dit soort
(Welzijn Druten)
grote projecten altijd enige afwijking kan optreden.
Wat is de status hiervan?
(Welzijn Druten)
Wat zijn de gevolgen hiervan voor
de gebruikers (scholen,
verenigingen) van de huidige
sporthal?
(Welzijn Druten)
Kunnen zij hiervan gebruik blijven
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maken tegen dezelfde tarieven
(eventueel geïndexeerd)?
(Welzijn Druten)
Wat is de verdere rol van de raad in
de nieuw te realiseren sporthal?
(Welzijn Druten)
Pagina 18 Vitaliteitsscan
dorpshuizen
Wanneer gaat deze scan uitgevoerd
worden (status)?
(Welzijn Druten)

De eerste vitaliteitscan is uitgevoerd bij dorpshuis de Lier. De
overige scans worden nog dit jaar ingepland.

Zijn er ontwikkelingen binnen de
exploitaties van de dorpshuizen
(tekorten)?
(Welzijn Druten)

Het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Op basis
van de resultaten van de vitaliteitscans en de bespreking
hiervan wordt duidelijk of er sprake is van nieuwe
ontwikkelingen.

Vitaliteitsscans dorpshuizen: Kan
hier ook verduurzaming in
opgenomen worden?
(SMW)

Verduurzaming is hier niet expliciet in opgenomen. De scan
richt zich op de bestuurskracht, programmering, vrijwilligers,
exploitatie etc. Hoge energielasten als onderdeel van de
exploitatie kunnen hierin wel naar voren komen als
aandachtspunt. Ook kan de behoefte aan verduurzaming van
het gebouw naar boven komen. De feitelijke verduurzaming
van gebouwen verloopt via het duurzaamheidsbeleid van de
gemeente.

Subsidie aan Tweestromenland is
niet structureel?
(SMW)

Klopt, vooralsnog is het een eenmalige ophoging van € 2.960
naar € 5.000. Na ontvangst in Q1 2020 van de rapportage
over maatregelen en resultaten, besluiten we of we overgaan
tot een structurele verhoging.

Pagina 18. Drutens bosje, waarom
extra geld, zat dat niet in groot
onderhoudsbudget? Is er te
rigoureus gesnoeid,
verantwoordelijkheid uitvoerder?
Zoals het er nu bij ligt is dat het
eindresultaat?
(Kernachtig Druten)

Bij de start van de werkzaamheden was afgesproken dat het
hout en takken in het bos zouden blijven liggen. Later is
besloten om dit hout toch af te voeren. Grotendeels is de
huidige situatie de eindsituatie maar er zal nog wat inboet
uitgevoerd moeten worden.

Pagina 19 Actualisatie budgetten
Wmo en jeugd
Kunt u aangeven of u een tekort
verwacht in de komende jaren voor
de gemeente Druten op terrein van
WMO en of jeugd mede bezien in de
opmerkingen die enkel duiden op
kostenstijgingen.

Voor Wmo geldt dat we enerzijds een stijging verwachten in
de ondersteuning van met name onze oudere inwoners
(dagbesteding, kortdurend verblijf/respijtzorg). De
bevolkingsopbouw en het landelijke beleid om langer thuis te
blijven wonen, veroorzaken deze stijging. Anderzijds kunnen
we nog meer inzetten op het afschalen van specialistische
begeleiding naar reguliere (groeps)begeleiding. Dit levert dan
een kostenbesparing op. De verwachting is dat de kosten
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(Welzijn Druten)

zullen vallen binnen de beschikbaar gestelde Rijksmiddelen.

Actualisatie jeugdbeleid: Weten we
de gevolgen al voor de jaren na
2019?
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)

De kosten in de jeugdzorg zijn lastiger voorspelbaar. Op dit
domein is het raadzaam met een beperkt tekort rekening te
houden.
Het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan
het jeugdhulpbudget. In 2019 gaat het om € 420 miljoen
(waarvan € 20 miljoen tijdelijk aan de jeugdautoriteit
beschikbaar wordt gesteld) en in 2020 en 2021 om jaarlijks €
300 miljoen. Omgerekend voor Druten gaat het om € 448.000
in 2019 en € 332.000,- voor 2020 en 2021.

Pagina 19 Voorlopig budget 2019
wet BUIG (Bundeling van
Uitkeringen Inkomens-voorzieningen
aan Gemeenten)
Kunt u aangeven wat de oorzaak is
van de dalende trend c.q zijn deze
een aantoonbaar gevolg van door de
gemeente gevoerd beleid?
(Welzijn Druten)

Oorzaak: Het rijksbudget BUIG valt voor 2019 lager uit. Dat
komt omdat het aantal gerealiseerde bijstandsuitkeringen in
2018 door conjuncturele redenen lager uitvalt dan eerder
geraamd.

Pagina 19 Regionale
adaptatiestrategie (RAS) Rijk van
Maas en Waal
Wat levert de deelname aan dit
regioproces concreet op?
(Welzijn Druten)

Een regionaal uitvoeringsprogramma, waarmee de RAS wordt
geoperationaliseerd en dat bijdraagt aan een adaptief
ingerichte ruimte. Het uitvoeringsprogramma omvat
adaptatiemaatregelen, waarbij regionale samenwerking
noodzakelijk of doelmatiger is, voorzien van een
verantwoordelijke binnen de regio, een planning en
kostenindicatie. Het regionale uitvoeringsprogramma wordt zo
nodig ter besluitvorming voorgelegd.
Deze operationalisatie-stap is een vervolg op het regionale
traject “Opstellen van een RAS” (2017-2018), dat heeft
geresulteerd in een RAS (strategie) waarmee het college op
19 maart 2019 heeft ingestemd (Z 27980). Het bijbehorende
manifest wordt tijdens het regiocongres van 12 juni 2019 door
de wethouder ondertekend. Voor een uitgebreide toelichting
bij het regioproces wordt verwezen naar de Informatienota die
op 28 maart 2019 is behandeld in de Raad (Z 27980).

RAS: welke doelen dienen er
wanneer bereikt te worden?
(SMW)

De ruimtelijke adaptatiestrategie is gericht op het beperken
van risico’s voor de economie, gezondheid en veiligheid door
wateroverlast, droogte en hitte als gevolg van
klimaatverandering. Het gaat om het beperken van hinder,
overlast of schade door te komen tot een goede ruimtelijke
inrichting (klimaatbestendig en waterrobuust). Voor concrete
voorbeelden wordt verwezen naar de RAS. De
leefomgevingskwaliteit wordt verbeterd en de leefomgeving
wordt minder kwetsbaar waardoor kosten kunnen worden
bespaard.
In de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is als doel gesteld
dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en
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waterrobuust is ingericht. In de RAS zijn voor de periode
2019-2022 specifieke targets opgesteld. Voor de gemeenten
gaat het vooral om inbedding van klimaatbestendigheid in
gemeentelijk groenbeleid, in prestatieafspraken met
woningcorporaties, in afspraken met ontwikkelaars, het
ruimtelijk beleid, rioolbeleid, beheerbeleid openbare ruimte,
het landschapsontwikkelingsplan en communicatiebeleid. In
deze plannen worden de klimaatdoelen nader gespecificeerd
en uitgewerkt in maatregelen/afspraken en een planning.
Blz 19 Verwerkingskosten plastic+
Waarom zijn de verwerkingskosten
voor PMD-afval zo sterk gestegen?
Heeft dit te maken met de kwaliteit,
de hoeveelheid, het tarief?
(Dorpslijst Horssen)
Verwerkingskosten plastic +:
Wat is de reden dat de
verwerkingskosten plastic+ een
kostenstijging van €164.000 laten
zien?
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)

De kosten van plastic+ zijn fors gestegen nadat in 2018 de
verwerking van plastic+ via Midwaste opnieuw is aanbesteed.
Totaal hebben 250 gemeentes deelgenomen aan deze
aanbesteding. Het resultaat van deze aanbesteding is dat het
plastic+ niet meer verwerkt wordt bij de ARN maar verwerkt
gaat worden in een nieuwe fabriek in Zwolle. De stijging van
de verwerkingskosten komt met name door het blik en de
drankenverpakkingen.

Pagina 19. Verwerkingskosten
plastic; hoe kan het dat de kosten
voor het verwerken van plastic afval
zo hoog zijn gestegen? Zijn die
kosten alleen voor Druten over alle
deelnemers in de GR gezamenlijk?
(Kernachtig Druten)
Waarom leidt juist dit onderdeel tot
hogere verwerkingskosten?
(Welzijn Druten)
Volgens het blad “ARN bv” is er in
Druten en Beuningen veel kennis
opgebouwd over PMD-afval omdat
men omgekeerd inzamelt. Zijn deze
bevindingen positief?
(Dorpslijst Horssen)

We hebben kennisgenomen van het artikel in AfvalStroom van
ARN. Wij kunnen deze opmerking niet plaatsen omdat PMD
voor alle Dar gemeenten gezamenlijk wordt ingezameld en
afgevoerd voor verwerking.

Wat wordt precies verstaan onder
plastic PLUS?
(Welzijn Druten)

Plastic+ = verpakkingsplastic+blik+drankenkartons.

Zijn er mogelijke acties denkbaar om Wij vinden dat een belangrijke rol is weggelegd voor de
dit afval binnen onze gemeente
verpakkingsindustrie om hier wat aan te doen. Zij hebben
terug te dringen, c.q. om de
producentenverantwoordelijkheid. Een mogelijke actie vanuit
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inwoners te stimuleren minder
plastic+ afval te produceren?
(Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)

de gemeente is het opzetten van een
bewustwordingscampagne. Dat is nu geen prioriteit. Het
accent ligt nu op goed scheiden.

Bodeminformatiesysteem: kosten
voor aanschaf nieuw systeem of ook
voor scholing van medewerkers?
(SMW)

De kosten zien niet op de scholing voor medewerkers. Het
vullen van het systeem geschiedt door collega’s van de
Omgevingsdienst Regio Nijmegen, die al voor de overige
regiogemeenten met dit nieuwe systeem werken (en daarmee
dus al kennis hebben van het systeem).

Pagina 20. Brug in Druten-West
Waarom wordt een bijdrage aan de
investering in de brug niet direct
geïnvesteerd in de brug maar
toegevoegd aan de eenmalige
middelen 2019?
(Welzijn Druten)

De brug nabij het appartementencomplex Het Wagenwiel is
door de gemeente aangelegd en betaald in het kader van de
reconstructie van de Van Heemstraweg. Dit project is
inmiddels financieel afgesloten, zodat de bijdrage van
Woonwaarts een incidentele meevaller is.

Is er al bekend wanneer er een start
gemaakt wordt met de verdere
ontsluiting van Druten-West naar de
van Heemstraweg?
(Welzijn Druten)

Nee.
Woonwaarts koppelt de herontwikkeling van de locatie De
Hooiwal aan de ontwikkelingen op het terrein tussen de Van
Heemstraweg en de Heuvel. Daarmee is de verdere
ontsluiting van Druten-West, in de tijd gezien, ook gekoppeld
aan deze ontwikkelingen.

Fietspad Kerkstraat
In de perspectiefnota wordt nergens
melding gemaakt van het
doortrekken van het fiets- en
voetgangers pad aan de Kerkstraat.
Wat is daarvan de stand van zaken?
(Welzijn Druten)

De project voorbereiding na het raadsbesluit van 1 maart 2018
gestart en de subsidie bij de provincie aangevraagd en
gekregen. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden na
het zomerreces starten. De uitvoering zal ca. 2 maanden
duren. Een en ander is echter afhankelijk van de afstemming
van de werkzaamheden met de ontwikkelaars van het
voormalig VION terrein. Voor de subsidie is van belang dat het
project voor eind 2020 is opgeleverd en de subsidie
eindbeschikking is aangevraagd.
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