Agenda Raad openbaar Druten
Datum

19-12-2019

Tijd

19:30 - 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 F.H.T.M. Aerts

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

Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures

4

Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraagd om de besluitenlijsten van de raadsvergadering van
14 november 2019 en van het rondetafelgesprek van 12 december 2019 vast te
stellen.

5

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.

6

HAMERSTUKKEN

6.1

Wijziging verordening Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Druten 2020

Voorgesteld besluit
De Gemeenteraad besluit:
1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020 gemeente
Druten vast te stellen;
2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 in te trekken.

6.2

Verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen Druten
De argumenten hebben betrekking op de verordening in het algemeen, en niet op
specifieke onderdelen respectievelijk artikelen.

Voorgesteld besluit
1. De Verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen Druten vast te stellen.
2. Maximaal €1.000.000,- aan stimuleringsleningen te verstrekken, waarvan
maximaal €500.000,- voor sportverenigingen en maximaal €500.000,- voor
gemeenschapshuizen, in de vorm van een revolverend fonds.
3. Bij de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) een
rekening te openen waarop deze gelden worden gestort.
6.3

Algemene plaatselijke verordening Druten

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
De Algemene plaatselijke verordening Druten vast te stellen.
6.4

Lidmaatschap gemeenschappelijke regelingen van de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Gemeentelijke organisaties

Voorgesteld besluit
1. Geen wensen en bedenkingen te uiten op voorgenomen besluiten van
gemeenschappelijke regelingen, waaraan de gemeente Druten deelneemt, om lid te
worden van de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke
regelingen: de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
(WSGO).
2. De (algemeen) besturen van deze gemeenschappelijke regelingen te informeren
over deze zienswijze.
6.5

Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Druten 2020

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
De Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Druten 2020 vast te stellen.
6.6

Aanwijzen Lotte Livius als Functionaris Gegevensbescherming
Lotte Livius is sinds kort de nieuwe Functionaris Gegevensbescherming. Op grond
van de AVG moet zij hiervoor worden aangewezen door de afzonderlijke
bestuursorganen van de gemeente. Daarom ligt dit voorstel voor.
Annemarie is al aangewezen als FG, dus we lopen geen risico dat we tijdelijk zonder
FG zitten.
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Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. Mevrouw L.H.M. Livius LLB, werkzaam bij de Werkorganisatie Druten-Wijchen, aan
te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming met ingang van 1 januari 2020.
2. Te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op de dag na die van
bekendmaking.
7

DEBATSTUKKEN

7.1

Najaarsnota 2019
De najaarsnota 2019 eindigt na het verwerken van het saldo van voor- en nadelen ad
-/- € 715.790 met een positief saldo van € 1.900.602.

Voorgesteld besluit
Voorstel:
1. De najaarsnota 2019 vast te stellen inclusief de beslispunten uit het resumé op
pagina 12.
2. In te stemmen met de gewijzigde ramingen in de exploitatie over 2019 inclusief
de mutaties in de reserves conform de overzichten op de pagina’s 13 en 14 van de
najaarsnota 2019.
3. Van het positieve saldo van de najaarsnota 2019 € 750.000 te storten in de
reserve grondbedrijf ter afdekking van mogelijke risico’s op de grondexploitatie
Westerhout-Zuid.
4. Het resterende positieve saldo van de jaarrekening 2019 (na aanwending van
reserves) toe te voegen aan de algemene reserve.
5. Dat alle eenmalige budgetten die voor 2019 beschikbaar zijn gesteld, maar in
2019 niet uitgegeven zijn, in het jaarrekeningsaldo 2019 terecht komen. Omdat er
wel budget is, maar niet in alle gevallen een uitgave, heeft dit een positief effect op
het jaarrekeningsaldo. Het jaarrekeningsaldo 2019 wordt ingebracht bij de
perspectiefnota 2020.
7.2

Vaststellen belasting verordeningen en leges 2020

Voorgesteld besluit
1. De belastingverordeningen 2020 en legesverordening 2020 en de daarbij
behorende tarieven vast te stellen;
2. Een incidentele lastenverlichting van € 10 te geven per huishouden dat op
1 januari 2020 belastingplichtig is voor de afvalstofheffing;
3. Kennis te nemen van het voornemen van het college van B&W om in februari 2020
in te gaan op de motie WOZ Waardebepaling – OZB voetbalclubs/dorpshuizen.
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7.3

Aanpassing legesverordening t.b.v. aanleg glasvezel in het buitengebied
Op 2 juli 2019 heeft het college besloten om samen met Beuningen, Wijchen en
Heumen een convenant af te sluiten met Glasvezel Buitenaf voor de aanleg van
glasvezel in het buitengebied.
Voor de realisatie van de in het convenant gemaakte afspraken en dus de aanleg van
een glasvezelnetwerk in het buitengebied is het nodig dat de raad instemt met de
aanpassing van de Legesverordening.

Voorgesteld besluit
De Wijzigingsverordening Verordening op de heffing en invordering van leges 2019
(legesverordening) van de gemeente Druten vast te stellen.
7.4

Wijziging Verordening winkeltijden

Voorgesteld besluit
De Wijzigingsverordening van de Verordening winkeltijden gemeente Druten 2013
vast te stellen.
7.5

Vaststelling Huisvestingsverordening gemeente Druten 2020
Wijziging 1.1 - Deze wijziging is een algemene wijziging en niet te herleiden naar
een specifiek artikel.
Wijziging 1.2 - Deze wijziging heeft betrekking op artikel 7 van de verordening.
Wijziging 1.3 - Deze wijziging heeft betrekking op artikel 9 van de verordening.
Wijziging 1.4 - Dit zijn uitsluitend redactionele wijzigingen die niet te herleiden zijn
naar specifieke artikelen.

Voorgesteld besluit
De Gemeenteraad besluit:
De Huisvestingsverordening gemeente Druten 2020 vast te stellen.
7.6

Startnotitie Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen definitief

Voorgesteld besluit
In te stemmen met de startnotitie Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen.
7.7

Wijziging Apv Druten verbod op lachgas

Voorgesteld besluit
De Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening Druten vast te stellen.
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8

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.

8.1

Informatienota's

8.1.1

Woningmarktonderzoek 2019 Arnhem-Nijmegen

8.1.2

Regionale samenwerking Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid

Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van de Regionale samenwerking duurzame Mobiliteit en
Bereikbaarheid in de regio Arnhem Nijmegen
8.1.3

Stand van zaken collegeprogramma

8.1.4

Implementatie Wet verplichte ggz

Voorgesteld besluit
In 2020 treedt de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in
werking. Hierover is de raad in een eerder stadium reeds geïnformeerd. Met deze
brief informeren wij u over de wijze waarop we de Wvggz in Gelderland-Zuid willen
vormgeven.
8.1.5

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd 2019

Voorgesteld besluit
Ter kennisname.
8.1.6

Raadsinformatienota Stand van zaken centrum Druten

8.1.7

Evaluatie aanpak laaggeletterdheid 2019

8.1.8

Ondermijningsbeelden
Stand van zaken ondermijning op basis van de opgehaalde beelden in oktober 2018.

8.2

Schriftelijke raadsvragen en antwoorden

8.2.1

Schriftelijke vragen - Dorpslijsten - Brief van GroenLeven inzake Zonnepark
Uivermeertjes

8.2.2

Schriftelijke vragen - Dorpslijsten - Bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de
N322
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8.2.3

Beantwoording raadsvragen - Begroting 2020 - Snelheidscontroles

8.3

College van B&W

8.4

Regio Rijk van Nijmegen
N.v.t.

8.5

Ingekomen Stukken derden

8.6

Uitnodigingen

9

Sluiting
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