Besluitenlijst College BenW openbaar Druten
Datum

12-11-2019

Tijd

9:30

Locatie

Kamer 1.06

Voorzitter

C.A.A. van Rhee

Aanwezigen

M.H.T. Lepoutre, G.C.M. van Elk en A. Springveld

-

12:00 uur

-

Oud Ammerveld

secretaris a.i. A.PJ.M. Litjens

1

Opening

2

Verslag van de vergadering d.d. 05 november 2019
Bes/uit (Aangenomen)

Vastgesteld.

3

Hamerstukken

3.1

Aanwijzen hospice als trouwlocatie
Bes/uit (Aangenomen)

Te besluiten, de locatie Hospice Bijna Thuis Huis Maas & Waal eenmalig aan te
wijzen als 'Huis der gemeente' voor 1 dag op 19 november 2019.

3.2

Verzoek Liander aankoop grond trafostation nabij Van Heemstraweg 74 Druten
Bes/uit (Aangenomen)

College B&W besluit
In te stemmen met het verzoek van Liander tot aankoop van ca. 18 m2 grond
voor een trafostation nabij Van Heemstraweg 74 voor de koopsom van
€ 2.398,50 excl. BTW.

3.3

Beslisnota implementatie Wvggz
Bes/uit (Aangenomen)

1. De volgende voorzieningen facultatief af te nemen bij de GGD GelderlandZuid:
a.Het horen van betrokkenen bij het voornemen om een crisismaatregel te
nemen;
b.De mogelijkheid voor inwoners en professionals om een melding te doen in
het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de behandeling en triage van
deze melding;

c. Het uitvoeren van verkennend onderzoek naar aanleiding van een melding in
het kader van de Wvggz;
2. Het wettelijk verplicht regionaal periodiek overleg Wvggz te beleggen bij de
bestuurlijke werkgroep Zorg en Veiligheid;
3. De raadsinformatiebrief vast te stellen, waarmee we de gemeenteraad op de
hoogte stellen van de wijze waarop gemeenten in de regio Gelderland-Zuid de
Wvggz per 1januari 2020 uitvoeren.

3.4

Motie "Naar een passende financiering voor de implementatie en uitvoering van
de Wvggz"
Besluit (Aangenomen)

het College van B&W besluit:
1. Akkoord te gaan met de inhoud van de motie Naar een passende
financiering voor de implementatie en uitvoering van de wet Verplichte
geestelijke Gezondheidszorg (hierna: Wvggz)";
2. Akkoord te gaan met het indienen van de motie bij de VNG namens de
deelnemende Regiogemeenten voor behandeling in de Bijzondere Algemene
Ledenvergadering (BALV) van de VNG op 29 november 2019 in Nieuwgein.

15

Verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen Druten
Bes/uit (Aangenomen)

1. De lijst van duurzaamheidsmaatregelen vast te stellen, onder voorwaarde
van het vaststellen van het raadsvoorstel door de gemeenteraad;
2. De raad voor te stellen de Stimuleringsregeling duurzame maatregelen vast
te stellen.

4

Bespreekstukken

4.1

Aanwijzen Lotte Livius als Functionaris Gegevensbescherming
Bes/uit (Aangenomen met aangepast bes/uit)

het College van B&W besluit:
1. Mevrouw L.H.M. Livius LLB, werkzaam bij de Werkorganisatie DrutenWijchen, aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming met ingang van
1januari 2020;
2. Te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op de dag na die van
bekendmaking.
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de Burgemeester besluit:
1. Mevrouw L.H.M. Livius LLB, werkzaam bij de Werkorganisatie DrutenWijchen, aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming met ingang van
1januari 2020;
2. Te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit dat dit aanwijzingsbesluit in werking
treedt op de dag na die van bekendmaking.

Toelichting
1. In de beslisnota staat als startdatum 01 januari 2020 en in het
aanwijzingsbesluit 01 december 2019;
2. Beslispunt 2 kan worden weggelaten.

4.2

Eigendomsverkrijging door verjaring grond Van Heemstraweg 4 Deest
Bes/uit (Aangenomen)
Medewerking verlenen aan verkrijgende verjaring van een strook grond door
de eigenaar van de Van Heemstraweg 4 Deest

4.3

Principeverzoek 2 woningen tussen Scharenburg 4a en 6 in Druten
Besluit (Aangenomen)
1. In principe in te stemmen met de realisatie van twee vrijstaande woningen
tussen Scharenburg 6 en 4a in Druten;
2. Aan de medewerking de navolgende voorwaarden te koppelen. Het initiatief/
de intiafnemer:
a. voldoet aan het Afwegingskader voor woningbouwinitiatieven;
b. voorziet in voldoende parkeerplaatsen conform de parkeernota;
c. voorziet in een landschappelijke inpassing (inheemse gebiedseigen soorten);
d. voldoet aan de Ruimtelijke Verordening van provincie Gelderland, waaronder
de regels vanwege de ligging in het grondwaterbeschermingsgebied;
e. voldoet aan het handboek digitale planregels gemeente Druten;
f. voldoet aan een goede ruimtelijke ordening, onder andere met betrekking
tot bedrijven en milieuzonering en de Wet geluidhinder;
g. sluit qua beeldkwaliteit aan bij de omgeving, onder andere bij het
gemeentelijk monument op Scharenburg 6.
3. De verzoeker hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
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4.4

Regionale samenwerking Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid_D
Besluit (Aangenomen)
1. Instemmen met het vaststellen van het ambitiedocument Duurzame
Mobiliteit en Bereikbaarheid regio Arnhem Nijmegen inclusief de 6 werksporen
(position papers) en deelnemen aan de regionale samenwerking;
2. Instemmen met de concept informatienota en de raad informeren over de
regionale samenwerking met betrekking tot de Duurzame Mobiliteit en
Bereikbaarheid in de regio Arnhem Nijmegen.

Toelichting
In de informatienota moet de te betalen bijdrage worden meegenomen.

5

Sluiting

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders
d.d. 19 november 2019

A.Pj.M Lit'

,ecretaris a.i.

C.A.A. vanhe-Oûd Ammerveld, burgemeester
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