Besluitenlijst College BenW openbaar Druten
Datum

17-12-2019

Tijd

13:00

Locatie

Kamer 1 .06

Voorzitter

C.A.A. van Rhee

Aanwezigen

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

-

15:00 uur

-

Oud Ammerveld

secretaris a.i A.PJ.M. Litjens

1

Opening

2

Verslag van de vergadering d.d. 10 december 2019
Vaststellen.

3

Hamerstukken

3.1

ENSIA Druten 2019
Bes/uit (Aangenomen)

het College van B&W besluit:
1. Het informatieveiligheidsbeleid van de Werkorganisatie Druten Wijchen vast
te stellen;
2. Het Beveiligingsplan Suwinet 2019 van de gemeente Druten vast te stellen.

3.2

Beslisnota Subsidie Stichting Agora Theater 2018 (vaststelling) en 2020
(voorschot)
Bes/uit (Aangenomen)

aan Stichting Agora Theater:
1. Over het jaar 2020 € 70.000 budgetsubsidie als voorschot beschikbaar te
stellen, onder aanvullende voorwaarden die aansluiten op de missie en visie
van het Agoratheater;
2. De verleende subsidie voor het budgetjaar 2018 vast te stellen op € 69.200.

3.3

Zienswijze op de GGD kaderbrief 2021
Bes/uit (Aangenomen)

Vast te stellen de zienswijze op de GGD kaderbrief 2021

3.4

Tarieven ZIN en PGB 2020
Bes/uit (Aangenomen)

1. De tarieven (zorg in natura en PGB) voor ambulante Wmo en Jeugdhulp voor
2020 zoals opgenomen in bijlage 1 met 3,5 % te indexeren en vast te stellen;
2. De tarieven (zorg in natura en PGB) voor de nieuwe en bestaande producten
Beschermd wonen vast te stellen;
3. De indexering te verwerken via de Perspectiefnota 2020.

3.5

Informatienota Voortgang invoering Omgevingswet
Bes/uit (Aangehouden)

4

Bespreekstukken

4.1

Borgstelling Hockeyclub Druten
Bes/uit (Aangenomen)

1. Het verzoek van de Hockeyclub Druten (HCD) om een gemeentelijke lening
ter hoogte van € 600.000 te verstrekken voor de aanleg van twee watervelden
af te wijzen;
2. In te stemmen met een gemeentelijke borgstelling ter hoogte van
€ 600.000, onder de opschortende voorwaarde dat Stichting Waarborgfonds
Sport (SWS) middels een contragarantie aan de gemeente borgstaat voor een
bedrag ter hoogte van € 250.000 en het Waterschap Rivierenland een
vergunning verleent voor het gebruik van grondwater;
3. HCD goedkeuring te verlenen om, rekening houdende met hetgeen
beschreven is onder beslispunt 2, een aanvraag in te dienen bij SWS;
4. In te stemmen met het vestigen van een hypotheekrecht op de opstallen van
HCD als extra zekerheid. Dit wordt nader uitgewerkt na goedkeuring van de
aanvraag door SWS;
5. De gemeenteraad te informeren middels bijgesloten informatienota.

4.2

Uitvoeringsprogramma VTH 2020 gemeente Druten
Bes/uit (Aangehouden)

4.3

VTH-beleid 2020 gemeente Druten
Bes/uit (Aangehouden)
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4.4

Zienswijze begrotingswijziging ODRN 2019
Bes/uit (Aangenomen met aangepast bes/uit)

1. Een zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de ODRN, conform
bijgevoegde ontwerpbrief, onder embargo;
2. Een informatienota met zienswijze ter kennisgeving voor te leggen aan de
gemeenteraad.

4.5

Samenwerking huisartsen
Bes/uit (Aangenomen)

Het College van B&W besluit
1. In te stemmen met de proeftuin Praktijkondersteuner Huisarts-jeugd (POHJeugd) voor 1 jaar;
2. Uit het uitvoeringsbudget sociaal domein € 65.000,- beschikbaar stellen
voor de proeftuin POH-Huisartsen en deze middelen over te hevelen naar
2020;
3. Het college van Druten verzoekt het bestuur van de WDW om 0,66 fte in te
vullen voor een jaar consulent dienstverlening in de rol van
Praktijkondersteuner Huisarts-jeugd.

4.6

Definitieve versie van de visie op zonne-energie
Bes/uit (Aangehouden)

4.7

Intentieverklaring deelname regioarcheologie 2020
Bes/uit (Aangenomen)

Het College van B&W besluit:
1. In te stemmen met de nieuwe samenwerking regioarcheologie voor 2020
samen met de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen en Wijchen;
2. Akkoord te gaan met de intentieverklaring regioarcheologie 2020 en deze te
tekenen.

4.8

Inzameling plastic+ bij hoogbouw
Bes/uit (Aangenomen)

Het college van B&W besluit:
1. In te stemmen met het vervangen van de plastic+ zakken voor het
inzamelen van plastic+ via ondergrondse containers;
2. Bij de perspectiefnota 2020 een bedrag van € 29.000,- aan te vragen uit
incidentele middelen;
3. Vooruitlopend hierop alvast te starten met de werkzaamheden;
4. Het structurele kostenvoordeel te vertalen in de reinigingsheffingen 2021;
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5. De wijziging van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Druten
2016 vast te stellen.

4.9

Prestatieafspraken 2020 De Kernen
Bes/uit (Aangenomen)

Het college besluit:
In te stemmen met de voorliggende prestatieafspraken 2020 met
Woonstichting De Kernen en Bewonersraad De Kernen.

Beslispunt voor de Burgemeester:
Wethouder Springveld machtigen voor het ondertekenen van de overeenkomst.

410

Raadsvragen Dorpslijsten doorstroming en verkeersveiligheid N322
Bes/uit (Aangenomen)

In te stemmen met de concept beantwoording van de schriftelijke raadsvragen.

5

Sluiting
Vastgesteld in et College van burgemeester en wethouders d.d. 7januari 2020

A.PJ.M. Litje

,

ecretaris a.i.

burgemeester
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