Besluitenlijst College BenW openbaar Druten
Datum

10-12-2019

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

-

13:00 uur

-

Oud Ammerveld

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

1

Opening

2

Verslag van de vergadering d.d. 03 december 2019
Bes/uit

Vastgesteld.

3

Hamerstukken

3.1

Mandaatbesluit Huisvestingsverordening Druten
Besluit (Aangenomen)

Het College van B&W besluit:
Het Mandaatbesluit huisvestingsverordening Druten 2020 vast te stellen.

3.2

Modernisering informatievoorziening besluitvorming
Bes/uit (Aangenomen)

Het college van B&W besluit de gemeenteraad te informeren over de laatste
stand van zaken van het project Harmoniseringen en Digitaliseren
Besluitvorming middels bijgevoegde informatiebrief.

3.3

Reactie op twee adviezen Adviesraad Sociaal Domein
Bes/uit (Aangenomen)

Het College van B&W besluit:
1. In te stemmen met de reactie op twee adviezen van de Adviesraad Sociaal
Domein Druten middels bijgevoegde brief;
2. De raad middels een informatienota te informeren over de gegeven reactie
op de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein Druten.

3.4

Subsidie peuteropvang Druten 2018 (vaststelling) en 2020 (verlening)
Bes/uit (Aangenomen)
Het College van B&W besluit:
1. De subsidie aan Stichting SPOM Kinderopvang uit het begrotingsjaar 2018
definitief vast te stellen op € 228.420,64 en het verschil met de toegekende
voorschotsubsidie ter hoogte van € 1 8.279,36 terug te vorderen;
2. Om met Stichting SPOM Kinderopvang af te spreken dat zij van het
opgebouwde eigen vermogen € 60.000 op haar balans opneemt als
bestemmingsreserve voor de herinrichting van de speelzalen en buitenruimten
voor peuteropvang in de gemeente Druten in het kader van het Integraal
Huisvestingsplan 2019-2039;
3. Aan Stichting SPOM Kinderopvang voor het begrotingsjaar 2020 een
voorschotsubsidie toekennen ter hoogte van € 86.420 voor het aanbieden van
reguliere peuteropvang en dit ten laste brengen van de begrotingspost
kinderopvang/peuterspeelzalen;
4. Aan Stichting SPOM Kinderopvang voor het begrotingsjaar 2020 een
voorschotsubsidie toekennen ter hoogte van € 147.486 voor het aanbieden van
voorschoolse educatie en dit ten laste brengen van de Rijksbijdrage
Onderwijsachterstanden beleid.

3.5

Subsidieaanvraag Sterker Sociaal Werk en Stichting MeerVoormekaar 2020
Druten
Bes/uit (Aangenomen)
Het College van B&W besluit:
1. Aan Sterker sociaal werk voor 2020 een subsidie te verstrekken van €
272.594 voor de uitvoering van het algemeen maatschappelijk werk, een
procesregisseur voor het Sociaal Team, sociale professionals voor het Sociaal
Team, integrale hulpverlening en vrijwillige buurtbemiddeling binnen de
gemeente Druten;
2. Sterker sociaal werk middels bijgaande beschikking op de hoogte brengen
van het besluit;
3. Aan Stichting MeerVoormekaar voor 2020 een subsidie te verstrekken van
€ 789.869 voor de uitvoering van het brede welzijnswerk, waaronder
jongerenwerk, ouderenwerk en overige ondersteuning op het gebied van Wmo;
4. Uiterlijk het 1 e kwartaal van 2020 met MeerVoormekaar en de Zorggroep
Maas en Waal afspraken te maken over duurzame financiering van de
dagbegeleiding;
5. Stichting MeerVoormekaar middels bijgaande beschikking op de hoogte
brengen van het besluit.
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4.5

Subsidie Openbare Bibliotheek Rivierenland 2018 (vaststellen) en 2020
(verlenen)
Bes/uit (Aangenomen)
Aan Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland:
1. Over het begrotingsjaar 2018 de budgetsubsidie en de centrale
huisvestingskosten vast te stellen op € 217.895 en het teveel verstrekte ter
hoogte van € 604 terug te vorderen;
2. Voor het begrotingsjaar 2020 een voorlopige budgetsubsidie ter hoogte van
€ 205.000 toe te kennen voor de kosten basispakket en de centrale
huisvestingskosten en dit te dekken uit de begrotingspost Openbare
bibliotheken;
3. Voor het begrotingsjaar 2020 een voorschotsubsidie ter hoogte van €
34.730 toe te kennen voor de activiteiten behorend bij het programmajeugd
en onderwijs en dit te dekken uit de Rijksbijdrage
Onderwijsachterstanden beleid;
4. Voor het begrotingsjaar 2020 een voorschotsubsidie ter hoogte van € 3.841
toe te kennen voor het activiteitenprogramma basisvaardigheden en dit te
dekken uit de begrotingspost Openbare bibliotheken.

4.6

Standplaatsenbeleid Druten
Bes/uit (Aangenomen)
Het Standplaatsenbeleid Druten vast te stellen.

4.7

Centrummanagement Druten
Bes/uit (Aangenomen)
Het College van B&W besluit:
1. In te stemmen met bijgaande visie centrummanagement Druten;
2. In te stemmen met het toevoegen van de functie centrummanagement aan
het SODC (Stichting Ondernemersfonds Druten Centrum) per 1 januari 2020;
3. In te stemmen met de functiebeschrijving centrummanager;
4. Voor het aanstellen van een centrummanager de komende drie jaar jaarlijks
het bedrag in te zetten van € 20.000 dat de raad via het collegeprogramma
beschikbaar stelde (2020, 2021, 2022);
5. In te stemmen met bijgaande beschikking subsidie bijdrage
centrummanager;
6. Na twee jaar te evalueren en afspraken te maken over het vervolg en in geval
van succes voor voortzetting een vast bedrag per jaar hiervoor aan te vragen in
de begroting.
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3.6

Bestuursovereenkomst woonruimteverdeling
Besluit (Aangenomen)
Het College van B&W besluit:
tot het aangaan van de Bestuursovereenkomst Woonruimteverdeling.

De burgemeester besluit:
wethouder Springveld te machtigen voor het ondertekenen van de
bestuursovereenkomst woonruimteverdeling nadat de gemeenteraad heeft
ingestemd met de Huisvestingsverordening gemeente Druten 2020.

4

Bespreekstukken

4.1

Beantwoording raadsvragen Najaarsnota 2019
Bes/uit (Geamendeerd aangenomen)
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen Najaarsnota 201 9;
2. De beantwoording aan te bieden aan de gemeenteraad.

4.2

Evaluatie aanpak laaggeletterdheid 2019
Bes/uit (Aangenomen)
De bijgesloten informatienota vast te stellen en ter kennisgeving toe te sturen
aan de Gemeenteraad.

4.3

Jaarverslag Leerlingenvervoer 2018-2019 Druten
Bes/uit (Aangehouden)
Kennis te nemen van het jaarverslag en dit door te sturen naar de
gemeenteraad.

4.4

Subsidie inloop GGZ Druten 2020
Bes/uit (Aangenomen)
1. In 2020 een subsidie van € 52.904 beschikbaar te stellen aan het RIBW
Nijmegen en Rivierenland om de inloopvoorziening GGZ te organiseren in
Druten;
2. In de beschikking ruimte te geven voor initiatieven die voortkomen uit een
nieuwe visie op de inloopvoorziening.
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Sluiting

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 17 december
2019

A.PJ.M. Litjens

C.A.A. ft

a.i.

udAmmerveld,burgemeester
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