Besluitenlijst College BenW openbaar Druten
Datum

09-07-2019

Tijd

9:30

Locatie

Kamer 1.06

Voorzitter

C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld

Aanwezigen

Annick Buise, Michel Lepoutre

-

12:00 uur

1

Opening

2

Verslag van de vergadering d.d. 02 juli 2019
Bes/uit (Aangenomen)
Het college stemt in met het verslag.

3

Hamerstukken

3.1

Jaarverslag "Interne klachtbehandeling gemeente Druten 2018" en jaarverslag
"Gemeentelijke ombudsman 201 8"
Besluit (Aangenomen)
Het college besluit de raad middels een informatienota in kennis te stellen van
het jaarverslag Interne klachtbehandeling gemeente Druten 2018 en het
jaarverslag Gemeentelijke ombudsman 2018.

3.2

Aanbrengen scheidingsbalken Gelenberg
Bes/uit (Aangenomen)
1. Scheidingsbalken aan te leggen aan de voorzijde van Sportpark De
Ge len berg;
2. De gemeenteraad voorstellen hiervoor een incidenteel budget van € 8.500
beschikbaar te stellen ten laste van de eenmalige middelen;
3. Deze aanpassing aan de gemeenteraad voor te stellen tijdens de
behandeling van de Najaarsnota 2019;
4. De jaarlijkse lasten van ca. € 1 .000 ten laste brengen van de exploitatie
wegen, straten en pleinen en de daarmee samenhangende structurele
budgetverhoging te verwerken in de concept begroting 2020;
5. Instemmen met het, vooruitlopend op de goedkeuring van de gemeenteraad,
uitvoeren van de werkzaamheden.

3.3

Drietal verzoeken om functieverandering te Deest
Bes/uit (Aangenomen)
1. Medewerking te verlenen aan de functieverandering van horecagelegenheid
't Zwaantje aan de Vriezeweg 10 te Deest onder de voorwaarde dat aangetoond

wordt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;
2. Niet in te stemmen met het verzoek een bedrijfswoning te realiseren aan de
Van Gelderstraat 4/ Munnikhofsestraat 22 te Deest;
3. Niet in te stemmen met het verzoek een extra woning te realiseren op het
perceel aan de Munnikhofsestraat 20 te Deest;
4. Initiatiefnemers schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit.

14

Principeverzoek vergroten bestemmingsvlak, Hoogveldsestraat 10 te Horssen
Bes/uit (Aangenomen)
1. Onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de vergroting van het
bestemmingsvlak voor wonen aan de Hoogveldsestraat 1 Oc te Horsen;
2. Initiatiefnemer schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit.

3.5

Gymmateriaal sportzaal Horssen
Besluit (Aangenomen)
College besluit naar aanleiding van de reguliere inspectie voor de vervanging
van gymmaterialen in sportzaal Horssen:
1. Beschikbaar te stellen eenmalig € 11 .500;
2. Dit ten laste te doen komen van de eenmalige middelen;
3. Dit mee te nemen in de Najaarsnota 2019;
4. Vooruitlopend op de opname in de Najaarsnota akkoord te gaan met
verstrekken van de opdracht tot vervanging van de klimramen.

4

Bespreekstukken

4.1

Ontwerp-omgevingsvergunning woning bij Oude Weisestraat 2-1 Afferden
Besluit (Aangenomen)
1. In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning en bijhorende
ruimtelijke onderbouwing voor het realiseren van een woning bij Oude
Weisestraat 2-1 in Afferden;
2. De ontwerp-omgevingsvergunning voor zienswijzen ter inzage leggen.
3. Besluiten om, indien geen zienswijzen inkomen, de omgevingsvergunning te
verlenen.
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Gemeenschappelijke regelingen

6

Terugblik/vooruitblik RIG, Raad, Presidium

7

Sluiting

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 15 juli 2019

AJ.E.M. Buise-Jansen, secretaris

/

AEA an Rhee- udAmmerveld, burgemeester
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