Agenda Raad openbaar Druten
Datum

26-09-2019

Tijd

19:30 - 22:00

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 gevraagd om de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 27
juni en 11 juli en van het rondetafelgesprek van 12 september 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.
De fractie Kernachtig Druten / Gerard Worm wenst het woord te voeren over:
- de berg Tichelande
De fractie Kernachtig Druten / Kees Arts wenst het woord te voeren over:
- de Kaliwaal
De fractie van Sociaal Maas en Waal / Dini Uitdehaag wenst het woord te
voeren over:
- de berg Tichelande
- de Kaliwaal

5

HAMERSTUKKEN

5.1

Vaststellen bestemmingsplan 'Pas ongenummerd, Afferden'

Voorgesteld besluit
De gemeenteraad van de gemeente Druten besluit het bestemmingsplan 'Pas
ongenummerd, Afferden' vast te stellen.
5.2

Vaststellen Avoi

Voorgesteld besluit
De gemeenteraad besluit om:
Vaststellen Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2019 (AVOI
Druten) onder gelijktijdige intrekking van de huidige verordening kabels en
leidingen Druten.
5.3

D - Regionaalbeleidsplan 2020-2023 en Regionaal Risicoprofiel 2020 VRGZ

Voorgesteld besluit
De gemeenteraad besluit:
In te stemmen met het concept Regionaal Beleidsplan 2020-2023 en het
concept
Regionaal Risicoprofiel 2020 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
5.4

Statutenwijziging fusie schoolbesturen SPOM en Oeverwal
De schoolbesturen SPOM en Oeverwal (Beuningen) gaan fuseren per 1 januari
2020. Hierdoor wijzigen de statuten. De instemming van de gemeenteraad is
wettelijk vereist vanwege de gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien
van het openbaar onderwijs.

Voorgesteld besluit
In te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging.
5.5

Wijziging verordening werkgeverscommissie 2015

Voorgesteld besluit
de gemeenteraad besluit:
- De Wijzigingsverordening Werkgeverscommissie 2015 vast te stellen.
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5.6

Ontslag lid werkgeverscommissie en benoeming nieuw lid

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
- Mevrouw P.W.J. Thomassen per ingang van 1 oktober 2019 ontslag uit de
werkgeverscommissie te verlenen.
- De heer A.H. Wijnen te benoemen als lid van de werkgeverscommissie met
ingang
van 1 oktober 2019.
5.7

Benoeming leden Auditcommissie

Voorgesteld besluit
De gemeenteraad besluit:
1. Als lid van de auditcommissie te benoemen:
- De heer R. Postulart
- De heer K. Arts
- De heer T. Ebben
- De heer A. van den Hurk
- De heer W. Cornelissen
2. Als plaatsvervangend lid van de auditcommissie te benoemen:
- De heer. G. de Wildt
- De heer G. Worm
- Mevrouw D. Uitdehaag
- De heer J. Wiersma
- Mevrouw K. Dekkers
6

DEBATSTUKKEN

6.1

Concept startnotitie RES Arnhem Nijmegen
Hierbij bieden wij u de concept startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
Arnhem-Nijmegen aan. U wordt in de gelegenheid gesteld om een reactie te
geven op deze concept startnotitie. Via de wethouder Duurzaamheid
(wethouder Springveld) worden uw reacties doorgegeven aan de
werkorganisatie RES, die onder leiding van de procesregisseur Nicole Olland,
de ontvangen reacties van alle gemeenteraden verwerkt tot een definitieve
startnotitie. Deze definitieve versie wordt in november/december van dit jaar
ter besluitvorming aan uw raad aangeboden.
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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

Reactie motie 'Valpreventietraining en integrale aanpak valpreventie'
De fracties de Dorpslijsten / Marinka Faassen wenst het woord te voeren over
Reactie motie 'Valpreventietraining en integrale aanpak valpreventie'.

Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de reactie op de motie 'Valpreventietraining en
integrale aanpak valpreventie'
7.1.2

Convenant glasvezel in het buitengebied Druten
De fractie CDA / André van den Hurk wenst het woord te voeren over
"Convenant glasvezel in het buitengebied Druten".

7.1.3

Jaarverslag "Interne klachtbehandeling gemeente Druten 2018" en jaarverslag
"Gemeentelijke ombudsman 2018”

7.1.4

Reactie op meerdere adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein Druten

Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van de reactie op meerdere adviezen van de Adviesraad
Sociaal Domein Druten.
7.1.5

Informatienota zienswijze behandeling WDW

Voorgesteld besluit
De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de informatienota zienswijze
behandeling WDW.
7.1.6

Voortgang uitvoeringsprogramma duurzaamheid Druten
De fractie CDA / André van den Hurk wenst het woord te voeren over
"Voortgang uitvoeringsprogramma duurzaamheid Druten".
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7.1.7

Visie op zonne-energie Druten
De fractie CDA / André van den Hurk wenst het woord te voeren over "Visie op
zonne-energie Druten".

Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van de informatienota ontwerp visie op zonne-energie en de
bijlage ontwerp visie op zonne-energie.
7.1.8

Versterking regionale samenwerking, proces najaar 2019 (D)
De fractie CDA / André van den Hurk wenst het woord te voeren over
"Versterking regionale samenwerking, proces najaar 2019 (D)".

Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van het plan van aanpak voor de versterking van de regionale
samenwerking.
7.1.9

Uitvoeringsprogramma VTH2019 - Druten

7.1.10

Informatienota stand van zaken Wet verplichte ggz

Voorgesteld besluit
Kennis nemen van de informatienota 'stand van zaken Wet verplichte ggz'
7.2

Schriftelijke raadsvragen en antwoorden

7.2.1

Beantwoording raadsvragen Afferdense en Deestse Waarden

7.2.2

Beantwoording schriftelijke vragen Sociaal Maas en Waal over de uitspraak van
de Raad van State inzake de PAS

7.3

College van B&W

7.4

Regio Rijk van Nijmegen
n.v.t.

7.5

Ingekomen Stukken derden

7.6

Uitnodigingen

8

Sluiting
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