Besluitenlijst College BenW openbaar Druten
Datum

28-05-2019

Tijd

10:30

Locatie

Kamer 1.06

Voorzitter

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

Aanwezigen

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

-

13:00

1

Opening

2

Verslag van de vergadering d.d. 21 mei 2019
Bes/uit (Aangenomen)

Vastgesteld.
3

Hamerstukken

3.1

beslisnota jaarverslag Kinderopvang Druten 2018
Bes/uit (Aangenomen)

1. het jaarverslag kinderopvang 2018 vastte stellen
2. het jaarverslag ter informatie aan de raad voor te leggen middels bijgaande
informatienota
3.2

Nieuwbouw maatschappelijke opvang de Hulsen
Bes/uit (Aangenomen)

Het college besluit bijgevoegde voorstel ter besluitvorming aan de
gemeenteraad voor te leggen met onderstaande beslispunten:

de Gemeenteraad besluit:
1. In te stemmen met het voortzetten van de regionale samenwerking voor
zorgvoorziening de Hulsen
2. Het aandeel van de Wmo zorgkosten voor Druten dat hieruit volgt (€
229.362) te dekken uit het financieel kader dat het Rijk beschikbaar stelt per
2021
3. De beslissing mee te delen aan de gemeente Nijmegen en de regio
gemeenten in Nijmegen en Rivierenland

3.3

Uitvoeringsprogramma VTH 2019
Bes/uit (Aangenomen)

Het college van B&W besluit:
1. Het uitvoeringsprogramma VT&H 2019 voor de werkorganisatie Druten

-

Wijchen vast te stellen;
2. Het uitvoeringsprogramma bekend te maken aan de gemeenteraad;
3. Het uitvoeringsprogramma toe te sturen aan andere betrokken instanties.

3.4

Wijzigingsplan 'Rogberg (ong.) Puiflijk'
Bes/uit (Aangenomen)

Het College van B&W besluit:
1. Het wijzigingsplan 'Rogberg (ong.) Puiflijk' ongewijzigd vast te stellen,
zowel in analoge vorm als digitaal met IDN: NL.lMRO.0225.BPWpuiRogberg1 903, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding, regels en
toelichting.

4

Bespreekstukken

4.1

Perspectiefnota 2019
Besluit (Aangenomen)

1. Instemmen met de concept perspectiefnota 2019;
2. De financiële consequenties doorrekenen in de begroting 2020 en
conceptbegroting 2021 -2023;
3. De perspectiefnota 2019 ter vaststelling aanbieden aan de raad.

4.2

Raadsvragen Dorpslijst Puiflijk Druten-Zuid verkeersveiligheid Nijenkamp 2
Bes/uit (Aangenomen)

1. In te stemmen met de concept beantwoording van de gestelde raadsvragen.
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4.3

Principeverzoek woningsplitsting De Gelenberg 2 in Druten
Bes/uit (Aangenomen met aanpassing)

1. In principe medewerking te verlenen aan woningsplitsing door het
herbestemmen van de burgerwoning aan De Gelenberg 2 in Druten tot twee
burgerwoningen.
2. Verkoopbaarheid van de woning is voor het college daarbij geen argument.
3. Als voorwaarde te stellen dat een planschadeverhaalsovereen komst wordt
gesloten voordat het bestemmingsplan in procedure gaat.
4.
4.4

De verzoeker hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Bijdrage van Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. in de kosten van het
herschikken c.q. creëren van zichtlijnen van de berg aan de Ticheldreef in
Druten-Oost
Bes/uit (Aangenomen met aanpassing)

Het college van B&W besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde informatienota, waarmee de raad wordt
geinformeerd over de bijdrage van Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. in de
kosten van het herschikken c.q. creëren van zichtlijnen van de berg aan de
Ticheldreef in Druten-Oost
2. De uitvoering na overleg met de inwoners op te pakken en de uitkomst
daarvan te delen met de gemeenteraad.
5

Gemeenschappelijke regelingen

6

Terugblik/vooruitblik RIG, Raad, Presidium

7

Sluiting

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2019

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

A.vnh
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