Besluitenlijst College BenW openbaar Druten
Datum

27-08-2019

Tijd

9:30

Locatie

Kamer 1.06

Voorzitter

C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld

Aanwezigen

Sjef van Elk, Michel Lepoutre, Andre Springveld

-

12:00 uur

Loco-Secretaris H.G.A.M. Cornelissen

1

Opening

2

Verslag van de vergadering d.d. 20 augustus 2019
Besluit (Aangenomen)
Vastgesteld.

3

Hamerstukken

3.1

Handboek kabels en leidingen vaststellen
Besluit (Aangenomen)
Het college besluit om:
Het handboek kabels en leidingen vast te stellen.

3.2

Wijziging regeling mantelzorgcompliment
Bes/uit
het College van B&W besluit:
1. Het mantelzorgcompliment vanaf 2019 beschikbaar te stellen voor alle
zorgvragers die mantelzorg ontvangen en in de gemeente Druten wonen,
ongeacht de woonplaats van de mantelzorger;
2. De aanvraagperiode in te korten tot en met 31 december van het
betreffende jaar;
3. Per mantelzorgontvanger maximaal één mantelzorgcompliment per jaar
beschikbaar te stellen;
4. Bovenstaande wijzigingen te verwerken in Verordening maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp gemeente Druten;
5. Dekking voor 2019 en verder plaats te laten vinden binnen bestaand WMO
budget via budgetneutrale melding in de Najaarsnota 2019;
6. De gevolgen voor 2020 en verder te verwerken in de conceptbegroting
2020-2023.

3.3

Reactie beschikbaarheid chauffeurs inzameling oud papier Druten
Bes/uit (Aangenomen)

In te stemmen met de conceptbrief "Reactie beschikbaarheid chauffeurs
inzameling oud papier" (zie bijlage 1).

4

Bespreekstukken

4.1

Vaststellen avoi
Bes/uit (Aangenomen)

Het college besluit om:
1. De algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2019 (AVOI Druten)
vast te stellen en gelijktijdig de huidige verordening kabels en leidingen Druten
in te trekken;
2. Deze besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

4.2

Beslissing op bezwaarschrift Stoker 13 in Druten
Besluit (Aangenomen)

Het College van B&W besluit:
1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen;
2. De bezwaarschriften van de heer W. Sas-Van de Geer en mevrouw L. van
Haalen en de heer R. van den Berg gegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit in heroverweging te herroepen en de aanvraag voor
een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een frame ten behoeve van
leilindebomen te weigeren.

4.3

Vaststellen bestemmingsplan 'Pas ongenummerd, Afferden'
Besluit (Aangenomen)

Het bestemmingsplan 'Pas ongenummerd, Afferden' vast te stellen.

5

Sluit

Va t steld in het

lejvan burgemeester en wethouders

H.G.A M. Cornelissen, loco-secretaris

p
__

van Rhee-Oud Ammerveld, burgemeester
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