Besluitenlijst Raad RTG Druten
Datum

12-12-2019

Tijd

19:30 – 20:45 uur

Locatie

Druten, raadzaal

Voorzitter

Mustafa Enkür

Aanwezigen

C.J.G. Arts, M. Aslan, W.T.J. Cornelissen, A.C. Ebben, M. Enkür, J.W.M. Eskes,

griffier F.H.T.M. Aerts

M.J.H. Faassen, P.A.J.M. van den Hurk, H.A.M.A. Klein Velderman,
C.J.P. Pen, J. Reijers, K. Reijers, R.G.C.J. Thoonen, D.C.M. Uitdehaag,
C.P.T. Barten, J.G. Wiersma, A.H. Wijnen en G.S.B. Worm
Afwezigen

B. Arts, E.J.M.A. Broek, F.A.B. Diekstra, T.H. van Dinteren, G.W.J. de Wildt
J.G.W.T.W. de Graaf, R.H.A.M. Postulart, A.P.M. Rikken, P.W.J. Thomassen
en R.E. Zwartkruis
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Opening en mededelingen

Mededelingen
Na de opening heeft de voorzitter twee mededelingen:
1. Voor de vergadering met de raad van Wijchen is er pas 1 aanmelding uit Druten
binnen. Graag volgende week vóór 18 december aanmelden.
2. Er liggen op de griffie nog diverse boeken die interessant zijn voor raadsleden.
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Presentatie en Informatie Aanpak Lokaal Sportakkoord Druten

Toevoeging
Als toevoeging geeft wethouder van Elk geeft aan dat er uiterlijk in februari 2020
huis-aan-huis een krantje wordt bezorgd over het Lokaal Sportakkoord Druten.
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Najaarsnota 2019

Besluit
- Op een vraag van de heer Arts inzake de scheidingsbalken antwoordt de
burgemeester dat vandaag de eerste twee camera’s zijn geplaatst als vervanging.
- Op een vraag van mevrouw Uitdehaag inzake de verhoging tarieven
afvalstoffenheffing geeft wethouder Springveld aan, dat de afvalstoffenheffing
kostendekkend moet zijn maar dat het College dit middels de beperkte
lastenverlichting heeft willen aanpassen.

- Mevrouw Pen vraagt wanneer de benoeming van de plaatsvervangend griffier in
de raad komt. De griffier geeft aan dat dit zal gebeuren in maart/april 2020.
- De heer Van den Hurk is blij dat er toch al € 100.000 is vrijgemaakt voor de
plannen Heuvel, en gaat in de raad van 19-12-2019 inbrengen om een
regenwater-loskoppelsysteem te realiseren.
- De heer Arts vraagt waarom niet alle geld is uitgegeven voor duurzaamheid.
Wethouder Springveld antwoordt dat dit te maken heeft met minder kosten omdat
er tijdelijk minder medewerkers in dienst/actief waren op dit gebied. Het restant
gaat terug naar de algemene reserve.
Het onderwerp is rijp voor behandeling in de raad als Bespreekstuk.
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Wijziging verordening Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Druten 2020

Besluit
Mevrouw Uitdehaag vraagt naar het juiste bedrag voor een
mantelzorgcompliment; dat is €150, aldus wethouder Van Elk.
Op de vraag van mevrouw Uitdehaag naar de verhouding doorverwijzing huisarts
/ teams luidt het –na de vergadering ontvangen- antwoord:

Navraag leert dat 60% van de verwijzingen door de huisarts wordt afgegeven,
20% door het sociaal wijkteam en 20% door anderen als, bijvoorbeeld, een
medisch specialist.
Wethouder van Elk geeft aan dat conform afspraak er in de RTG vergadering van
januari 2020 nadere informatie volgt over de diverse onderdelen, o.a. de
Jeugdzorg.
Het onderwerp is rijp voor behandeling in de raad als Hamerstuk.
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Verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen Druten

Besluit
De heer Wijnen vraagt naar het communicatietraject; is dat zo uitgebreid nodig?
Wethouder Lepoutre geeft dat er een communicatietraject naar de 12
participanten komt.
Het onderwerp is rijp voor behandeling in de raad als Hamerstuk.
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Vaststelling Huisvestingsverordening gemeente Druten 2020

Besluit
Er zijn geen vragen. Dit onderwerp gaat als bespreekstuk naar de raad op
verzoek van de CDA fractie.
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Algemene plaatselijke verordening Druten

Besluit
Er zijn geen vragen. Dit onderwerp gaat als hamerstuk naar de raad.
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Lidmaatschap gemeenschappelijke regelingen van de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Gemeentelijke organisaties

Besluit
Er zijn geen vragen. Dit onderwerp gaat als hamerstuk naar de raad.
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Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Druten 2020

Besluit
Er zijn geen vragen. Dit onderwerp gaat als hamerstuk naar de raad.
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Aanwijzen Lotte Livius als Functionaris Gegevensbescherming

Besluit
Er zijn geen vragen. Dit onderwerp gaat als hamerstuk naar de raad.
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Mededelingen en Technische vragen

Besluit
Er zijn geen mededelingen.
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Sluiting

Besluit
De voorzitter sluit de vergadering om 20:45 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2019;

De griffier,

de voorzitter,

F.H.T.M. Aerts

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld
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