Besluitenlijst College BenW openbaar Druten
Datum

14-05-2019

Tijd

9:30-12:00

Locatie

Kamer 1.06

Voorzitter

C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld Secretaris A.J.E.M. Buise-Jansen

Aanwezigen

A. Springveld, W.G.M. Brink

1

Opening

2

Verslag van de vergadering d.d. 7 mei 2019
Bes/uit (Aangenomen)

Vastgesteld.
3

Hamerstukken

31

Zienswijze op de jaarrekening 2018 en begroting 2020 van de Regio Arnhem
Nijmegen
Bes/uit (Aangenomen)

1. De zienswijze uit de bijlage vast te stellen over de voorlopige jaarrekening
2018 en de ontwerpbegroting van de Regio Arnhem Nijmegen. Hiermee stemt
uinmet:
-

het bestemmingsvoorstel om het positieve resultaat van € 81.177,- bij de

regio te laten
-

-

de ontwerp begroting 2020;
het bepalen van de deelnemersbijdrage voor 2020 op € 1,88, waardoor die

gelijk blijft aan de bijdrage van 2019
3.2

Informatienota Munitax jaarverantwoording 2018 en begroting 2019
Bes/uit (Aangenomen)

Het College van B&W besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde informatienota
2. Bijgevoegde informatienota te sturen aan de raad.

3.3

Zienswijze op de GGD begroting 2020 en jaarrekening 2018
Bes/uit (Aangenomen)
1) Vast te stellen de zienswijze op de GGD begroting 2020 en jaarrekening
2018, met als belangrijkste punten:
• Instemmen met de begroting 2020, inclusief indexering van 2,94%, met
enkele uitzonderingen:

a € 1.207.173

-

Niet instemmen met extra middelen voor Veilig Thuis

-

Niet instemmen met structurele middelen voor inzet van

gezondheidsmakelaars á € 335.000
-

Niet instemmen met hogere kosten toezicht kinderopvang

a € 84.787

• Instemmen met de jaarrekening 2018
-

Het negatief resultaat van € 272.000 onttrekken aan de algemene reserve

van de GGD.
-

Instemmen met het aanvullen van de algemene reserve van de GGD met €

232.000 t.b.v. extra kosten gemaakt voor Veilig Thuis.
-

Niet instemmen met het aanvullen van de algemene reserve van de GGD met

€ 378.000 voor 30% van het weerstandsvermogen.

2) Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur de financiële consequenties van
de jaarrekening 2018 (eventuele aanvulling algemene reserve met 7.841) te
verwerken in de najaarsnota 2019, en de bedragen van de vastgestelde GGD
begroting 2020 rechtstreeks op te nemen in onze begroting 2020.

3.4

Zienswijze op de jaarstukken (begroting 2020-2023) MGR
Bes/uit (Aangenomen)
1. Een zienswijze over de ontwerp begroting 2020-2023 vast te stellen, om
onder andere:
a. In te stemmen met de bijgestelde begroting 2019;
b. In te stemmen met de ontwerp begroting 2020;
c. De deelnemersbijdrage te bepalen op € 2.964.000,- zijnde de bijdrage van
2020;
d. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2021-2023;
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3.9

Nieuw bodeminformatiesysteem en overnemen bodemtaken provincie
Bes/uit (Aangenomen)
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de aanschaf van een nieuw bodeminformatiesysteem;
2. Akkoord te gaan met het overdragen van de projectmatige aanpak van
bodemsaneringen en bodembeheer aan de ODRN;
3. Voor beide punten middelen op te nemen in de perspectiefnota 2019 Druten

4

Bespreekstukken

4.1

Begroting 2020 en jaarrekening 2018 VRGZ Druten
Bes/uit (Aangenomen)
Voorgesteld besluit
het College van B&W besluit:
1. Bijgevoegde zienswijze vast te stellen over de voorlopige jaarrekening 2018
van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna VRGZ) waarmee u:
A. instemt met de voorlopige jaarrekening 2018 met een positief resultaat van
€ 78.000;
B. voor het onderdeel crisis- en rampenbestrijding instemt met de door het
dagelijks bestuur van de VRGZ gedane bestemmingsvoorstellen ten aanzien
van het positieve resultaat van € 234.000 en
-

hiervan € 126.000 toe te voegen aan de in te stellen bestemmingsreserve

Organisatieontwikkeling en
-

hiervan € 108.000 toe te voegen aan de algemene reserve crisis- en

Rampenbestrijding;
C. voor het onderdeel Regionale Ambulance Voorziening (RAV) instemt met het
bestemmingsvoorstel om het negatieve resultaat van € 156.000 te onttrekken
aan de algemene reserve aanvaardbare kosten.

2. Bijgevoegde zienswijze vast te stellen over de begrotingswijziging 2019 van
de VRGZ waarmee u:
A. niet instemt met de incidentele (€ 900.000) en de structurele (€ 480.000)
doorberekening naar de gemeenten van de tegenvallende onderhoudslasten
brandweerkazernes door een extra bijdrage en door verhoging van de
jaarbijdrage per 2019 (begrotingswijziging);
B. de VRGZ adviseert de extra onderhoudskosten van de brandweerkazernes te
dekken vanuit hun eigen middelen zoals opgenomen in de vastgestelde
programmabegroting 2019.
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3.5

Zienswijze op jaarstukken 2018 MGR
Bes/uit (Aangenomen)

1. De zienswijze uit bijlage 4 vast te stellen over de voorlopige jaarrekening
2018 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) waarmee u
-

instemt met de voorlopige jaarrekening 2018

-

niet in te stemmen met het voorstel om een bedrag van € 240.000,- in te

zetten als extra impuls voor de AVG-BIG (BIO).

3.6

Zienswijze jaarstukken GR-ODRN 2018, begroting 2020 en meerjarenraming
2021-2023
Bes/uit (Aangenomen)

Het college besluit:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2018 van de GR-ODRN;
2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming, door het nadelig
rekeningresultaat, ad. € 721.584,- te onttrekken aan de algemene reserve;
3. In te stemmen met de begroting 2020;
4. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2021

-

2023;

5. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze;
6. De gemeenteraad een afschrift van het collegestandpunt te doen toekomen.

3.7

Beslisnota adviesaanvraag voorgenomen fusie SPOM en Oeverwal
Besluit (Aangenomen)

1. positief advies uit te brengen over de voorgestelde fusie van Stichting SPOM
en Stichting Oeverwal
2. aanvrager op de hoogte te stellen door middel van bijgevoegde verklaring

3.8

Concept huisvestingsverordening Druten 2020
Besluit (Aangenomen)
1. Dc concept Huisvestingsverordening Druten 2020 met bijlagen vast te

stellen.
2. De concept Huisvestingsverordening Druten 2020 vanaf 14 mei 2019 voor
inspraak vrij te geven tot 1juli 2019.
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3. Bijgevoegde zienswijze vast te stellen over de ontwerp begroting 2020 van
de VRGZ waarmee U:
A. nadere dekkingsvoorstellen af wilt wachten voor de structureel hogere
onderhoudslasten Brandweerkazernes van jaarlijks € 480.000;
B. instemt met de gevraagde extra bijdrage (€ 313.289) voor het schoon
werken brandweer;
C. instemt met de 2,9% indexverhoging (€ 1.087.119) van dejaarbijdrage per
2020 en met de hogere verzekeringspremie (€ 160.000);
D. het algemeen bestuur verzoekt een algemene audit van de organisatie VRGZ
uit te laten voeren.

4. De structurele verhoging van de bijdrage van de gemeente Druten vanaf
2020, groot € 20.898, te verwerken in de Perspectiefnota van de gemeente
Druten.

4.2

Zienswijze WDW concept jaarrekening 2018 en ontwerp begroting 2020
(Druten)
Bes/uit (Aangenomen)
1. In te stemmen met de beslisnota 'zienswijze WDW concept jaarrekening
2018 en ontwerp begroting 2020' voor de gemeenteraad.

4.3

Zienswijze GR MARN DRUTEN
Bes/uit (Aangenomen)
het College van B&W besluit:
De volgende zienswijze vast te stellen
-

in te stemmen met de voorlopige jaarrekening 2018

-

in te stemmen met het bestemmingsvoorstel van € 30.041

,-

voor de

gemeente Druten
-

in te stemmen met de eerste wijziging begroting 2019

-

in stemmen met de ontwerp begroting 2020;

-

kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023
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4.4

Zienswijze ontwerpbegroting 2020 (inclusief gewijzigde begroting 201 9) BVO
DRAN
Bes/uit (Aangenomen)

Het college besluit in te stemmen met de beslisnota aan de raad inhoudende
de vaststelling van de zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 en de
gewijzigde begroting 2019 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie
Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) en kennis te nemen
van de meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023.
5

Gemeenschappelijke regelingen

6

Terugblik/vooruitblik RTG, Raad, Presidium

7

Sluiting

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019

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

van Rhee-Oud Ammerveld, burgemeester
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