Agenda Raad openbaar Druten
Datum

27-06-2019

Tijd

18:30 – 22:00 uur

Locatie

Druten, raadzaal

Voorzitter

C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld

Aanwezigen

C.J.G. Arts, M. Aslan, W.T.J. Cornelissen, A.C. Ebben, M. Enkür,

griffier

H.W.G.M. Vreman

M.J.H. Faassen, P.A.J.M. van den Hurk, C.J.P. Pen, R.H.A.M. Postulart,
J. Reijers, P.W.J. Thomassen, R.G.C.J. Thoonen, D.C.M. Uitdehaag
C.P.T. Barten, A.H. Wijnen, G.W.J. de Wildt en G.S.B. Worm

1

Opening en mededelingen

2

Vaststelling agenda

3

Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten va de raadsvergadering van 22 mei en
van het rondetafelgesprek van 13 juni vast te stellen

4

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.

5

HAMERSTUKKEN

5.1

Aanwijzen mevrouw ing. M.J.A. Walraven als Functionaris
Gegevensbescherming

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. Mevrouw ing. M.J.A. Walraven, werkzaam bij de Werkorganisatie DrutenWijchen, aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming voor de periode
1 juli 2019 tot en met 31 januari 2020.
2. Te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit op 1 juli 2019 in werking treedt.

5.2

Wijziging Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente
Druten 2019

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
De Wijzigingsverordening Rechtspositie raads- en commissieleden gemeente
Druten 2019 vast te stellen.
6

DEBATSTUKKEN

6.1

Perspectiefnota 2019

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. Instemmen met de voorstellen en mutaties met betrekking tot de reserves
en voorzieningen als genoemd bij paragraaf 3.3 Actualisatie reserves en
voorzieningen 2019;
2. Het bestemmen van het beschikbare saldo van de jaarrekening 2018 ad €
3.567.911 als dekkingsmiddel claims restantbudgetten 2018 bij deze
perspectiefnota 2019;
3. Na de bovenstaande mutaties resteert eenmalig (zie blz. 22) een bedrag aan
eenmalige middelen ad € 1.980.114. Na de berekening van de structurele
effecten resteert in 2019 een saldo aan structurele middelen ten bedrage van /- € 43.222 (zie blz. 14) Daardoor komt het geprognosticeerde saldo voor de
exploitatie 2019 uit op € 1.980.114 -/- € 43.222 = € 1.936.892. De direct
beschikbare bestedingsruimte bedraagt eenmalig € 1.936.892.
4. De ramingen van de dienst 2019 inclusief de mutaties in de reserves en
voorzieningen worden gewijzigd conform de overzichten op de pagina’s 14,
21, 22
en 23. Daartoe wordt de 2de begrotingswijziging 2019 vastgesteld;
5. Een krediet ter hoogte van € 63.500 beschikbaar stellen voor de
reconstructie rijbaan op de Waalbandijk.
6.2

Zienswijze WDW concept jaarrekening 2018 en ontwerp begroting 2020
(Druten)

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. De zienswijze uit paragraaf 1 van bijlage 1 over de concept jaarrekening
2018 van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) vast te stellen, waarmee u:
a. Instemt met de concept jaarrekening WDW 2018.
b. Instemt met de overschrijding op de begroting van de WDW 2018 van
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490.000 euro en daarmee met een overschrijding op de begrote doorbelasting
aan de gemeente Druten van 134.000 euro.
c. Het bestuur van de WDW verzoekt het implementatiebudget per jaar te
onttrekken voor de in dat jaar geplande werkzaamheden en dit ook als zodanig
in de begroting en jaarstukken zichtbaar te maken.
2. De zienswijze uit paragraaf 2 van bijlage 1 over de ontwerp begroting 2020
van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) vast te stellen, waarmee u:
a. Instemt met de ontwerp begroting WDW 2020.
b. Instemt met de verhoging van de lasten in de ontwerp begroting van
1.583.000 euro ten opzichte van de jaarschijf 2020 in de begroting 2019 van
de WDW en daarmee met de verhoging van de doorbelasting aan de gemeente
Druten van 1.087.000 euro.
c. Het bestuur van de WDW verzoekt om aan te geven hoe de lastenverhoging
in de ontwerp begroting van 2020 van toepassing is op de lopende begroting
2019 en om mogelijk hiervoor de begroting WDW 2019 te wijzigen.
d. Het bestuur van de WDW verzoekt om bij de ontwerp begroting 2021 inzicht
te verschaffen in de invulling van de taakstelling 2022.
6.3

Nieuwbouw maatschappelijke opvang de Hulsen

Voorgesteld besluit
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
6.4

Toekomstbestendig Wonen Gelderland - gemeente Druten

Voorgesteld besluit
1. De verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland - gemeente Druten
2019’ vast te stellen.
2. In te stemmen met het intrekken van de verordening Duurzaamheidslening.
3. In te stemmen met het overhevelen van het budget van de
Duurzaamheidslening naar de Toekomstbestendig Wonen Gelderland regeling.
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6.5

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Druten
Deze wijziging in de APV is noodzakelijk voor het toepassen van de
beleidsregels uit het vastgestelde reclame- en terrassenbeleid gemeente
Druten 2019.

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
De Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2010 (hierna:
APV) van de gemeente Druten vast te stellen.
7

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.

7.1

Informatienota's

7.1.1

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

7.1.2

Concept startnotitie RES Arnhem Nijmegen

Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van en een reactie te geven op de concept startnotitie
Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem Nijmegen. De raad kan dan in een
vroegtijdig stadium hun aandachtspunten meegeven aan het college van B&W.
7.1.3

Informatienota jaarverslag Kinderopvang Druten 2018
Gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het
toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen.
Jaarlijks legt de gemeente aan de Inspectie van het Onderwijs verantwoording
af over de uitvoering van de Wet kinderopvang middels het Jaarverslag
Kinderopvang.

7.1.4

Informatienota Motie naar aanleiding van Afwegingskader

Voorgesteld besluit
De informatienota voor kennisgeving aannemen.
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7.1.5

Leerplichtjaarverslag Druten 2017-2018

Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van de informatienota inzake het Leerplichtjaarverslag Druten
2017-2018.
7.1.6

ontbinding en liquidatie van de BV Logistieke Hotspot Rivierenland

7.1.7

Vragen K8D over Regionale Energiestrategie
Antwoorden op vragen van Kernachtig Druten en lokale dorpslijsten over RES.

7.2

Schriftelijke raadsvragen en antwoorden

7.3

College van B&W

7.4

Regio Rijk van Nijmegen
n.v.t.

7.5

Ingekomen Stukken derden

7.6

Uitnodigingen

8

Motie Vreemd aan de orde van de dag

9

Sluiting
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