Besluitenlijst Raad openbaar Druten
Datum

28-01-2021

Tijd

19:30

Locatie

Online

Voorzitter

C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld Griffier M.J. van IJsseldijk

Aanwezigen

C.J.G. Arts, M. Aslan, Willy Brink (wethouder), A.C. Ebben, M. Enkür, M.J.H.
Faassen-Tomassen, B.P.M. van Ooijen, C.J.P. Pen-van Leeuwe, R.H.A.M.
Postulart, J. Reijers, Andre Springveld (wethouder), P.W.J. Thomassen,
R.G.C.J. Thoonen, D.C.M. Uitdehaag-Meesters, C.P.T. de Waard-Barten, J.G.
Wiersma, A.H. Wijnen, Gérard Wildt (wethouder), de, G.S.B. Worm en R.E.
Zwartkruis

Toelichting

Vanwege de corona-maatregelen is er tijdens de vergadering geen ruimte
voor publiek. Publiek kan de vergadering online volgen.

1

Opening en mededelingen

1.1

Stand van zaken Sportcentrum de Gelenberg

2

Vaststelling agenda

Besluit
Aan de agenda worden drie moties vreemd toegevoegd:
- Een motie vreemd van Sociaal Maas en Waal over het gemeentefonds als
agendapunt 8.
- Twee moties vreemd over de woningbouw ambitie, één van Kernachtig
Druten en één van Sociaal Maas en Waal als agendapunt 9.1 en 9.2.
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
3

Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures

Besluit
Mevrouw Barten is voorstemmer.
4

Besluitenlijst raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten va de raadsvergadering van 16
december 2020 vast te stellen.

Besluit
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
5

Mondelinge vragen
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.

5.1

Dhr. Arts over de RES
Dhr. Arts geeft aan dat de provincie heeft recent haar zorgen heeft
uitgesproken over de disbalans tussen zonne-energie en windmolens in het
concept bod. Hij vraagt hoe het college de belangen van Druten gaat
behartigen in aanloop naar het definitieve bod.
Wethouder Springveld geeft aan dat in de RES 1.0 nog geen windmolens
worden opgenomen in Druten. De verwachting is wel dat na vaststelling de
provincie met Druten in gesprek wil omtrent de noodzaak tot windmolens. Als
wethouder brengt hij het standpunt van de gemeenteraad in het
portefeuillehoudersoverleg over.

5.2

Mevr. Faassen over de buitenplaats 'Van Heemstraweg"
Mevr. Faassen vraagt nadere toelichting op de late beantwoording van de
schriftelijke vragen over de buitenplaats 'Van Heemstraweg'.
Wethouder Springveld geeft aan dat de beantwoording langer duurde, omdat
deze samenliep met het behandelen van de zienswijzen en het overleg met de
provincie. Het plan komt nog naar de gemeenteraad ter besluitvorming.

5.3

Mevr. Uitdehaag over huisvestiging van statushouders
Mevr. Uitdehaag vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de
huisvesting van statushouders in Druten.
Wethouder de Wildt geeft aan dat in Druten uiteindelijk iedereen is geplaatst.
De taakstelling voor heel 2021 is nog niet bekend, voor het eerste half jaar is
dit 15 statushouders. Dit levert op dit moment nog geen problemen op.

5.4

Mevr. Uitdehaag over beschutte werkplekken
Mevr. Uitdehaag vraagt naar de invulling van de beschutte werkplekken in het
kader van de Participatiewet.
Wethouder de Wildt geeft aan dat de doelstelling voor de gemeente Druten is
om 7 mensen te plaatsen, het is aan de gemeente om voor de bemiddeling te
zorgen.
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5.5

Mevr. Pen over de vernielingen tijdens oud en nieuw bij de spin in Druten Zuid
Mevr. Pen vraagt naar de vernieling van de Spin in Druten Zuid tijdens de
jaarwisseling, wordt de Spin vervangen?
Wethouder Brink geeft aan dat er veel gebruik werd gemaakt van het
speeltoestel in de wijk. Er is een offerte opgevraagd voor de vervanging of het
toestel wordt vervangen hangt daarvan af en van de wensen uit de buurt. De
daders zijn bekend en het college heeft besloten een vordering
aansprakelijkstelling bij de daders neer te leggen.

6

DEBATSTUKKEN

6.1

Burgerinitiatief 'Buiten de muren begraven'
17 stemmen voor

Besluit (Geamendeerd aangenomen)
de gemeenteraad besluit:
1. Het college de opdracht te geven gevolg te geven in navolging van het
burgerinitiatief 'Buiten de muren begraven', door een voorstel aan de
gemeenteraad uit te werken om:
- Een beeld of monument te plaatsen op een nader te kiezen plek.
- Een plaquette op de muur te plaatsen ter herinnering aan deze periode in de
geschiedenis.
- De initiatiefnemers actief te betrekken bij de uitvoering van het initiatief.
- In gesprek te gaan met het R.K.-parochiebestuur hoe zij kunnen bijdragen
aan het burgerinitiatief.
2. Bij de besluitvorming over de perspectiefnota 2021 een voorstel te doen
voor het benodigde krediet en de eventuele structurele gevolgen.

Amendementen Druten
Burgerinitiatief 'Buiten de muren begraven'
17 stemmen voor

6.2

Mobiliteitsvisie
17 stemmen voor

Besluit (Aangenomen)
de Gemeenteraad besluit:
1. De Mobiliteitsvisie ‘Duurzaam onderweg tussen Maas en Waal’ vast te
stellen.

Pagina 3

6.3

Zienswijzen GGD - kaderbrief 2022
17 stemmen voor

Besluit (Aangenomen)
De gemeenteraad besluit:
1. De zienswijze op de GGD kaderbrief 2022 vast te stellen.
6.4

Zienswijzen MGR - kaderbrief 2022, budgetoverheveling en oprichting
stichting (detacheringsfaciliteit)
17 stemmen voor

Besluit (Geamendeerd aangenomen)
1. De zienswijzen op de kaders van de MGR Begroting 2022,
budgetoverheveling en oprichting stichting (detacheringsfaciliteit) gewijzigd
vast te stellen door de tekst onder punt 12 punt 13 te vervangen door:
Budgetoverheveling:
12. We ondersteunen de budgetoverheveling van €600.000 voor het 100banenplan. Wij vinden dat wel een forse investering gelet op de grootte van de
doelgroep. Daartegenover staat wel uitstroom.
Daarom willen we dat:


De kandidaten (met inzet van scholing) uitstromen naar duurzame
arbeid;



Voorkomen wordt dat er een draaideur-effect ontstaat waarbij
kandidaten kortdurend uitstromen en
terugvallen op de Participatiewet.

Het behoud van werk dat bij een groot deel van onze kandidaten past, is voor
ons het belangrijkste argument. Wij zien in de periodieke rapportages graag de
beleidsmatige verantwoording (op niveau van in- en uitstroom van aantal
kandidaten), het verloop en de (financiële) resultaten van uw inzet voor
deze groep kandidaten terug.
13. Wij ondersteunen de budgetoverheveling van €300.000 voor extra
dienstverlening TOZO en de uitbreiding van het aantal kandidaten bij het
WerkBedrijf in 2021 niet om de volgende redenen:
De groep ZZP’ers:


Valt niet automatisch onder de doelgroep van het WerkBedrijf;



Worden al actief door gemeenten benaderd en krijgen gericht hulp o.a.
op het gebied van schuldhulpverlening;
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Kunnen zich melden bij het regionale Leerwerkloket voor
omscholing(svouchers) en heroriëntatie (het Leerwerkloket ontvangt
voor deze dienstverlening provinciale subsidies).



Kunnen naar Van-Werk-Naar-Werk (VWNW) begeleid worden door de
regionale mobiliteitsteams (Vakbonden, werkgeversorganisaties, UWV,
gemeenten, onderwijsinstellingen, SBB, OCW) als onderdeel van de
aanpak aanvullende crisisdienstverlening met financiering vanuit het
Rijk.

Amendementen Druten
Zienswijzen MGR - kaderbrief 2022
17 stemmen voor

6.5

Zienswijzen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid - kaderbrief 2022
17 stemmen voor

Besluit (Aangenomen)
de Gemeenteraad besluit:
1. Een zienswijze in te dienen over de kaderbrief 2022 van de veiligheidsregio
Gelderland-Zuid.
2. Deze zienswijze als volgt te formuleren:
De VRGZ wordt verzocht om een concreet inzicht te geven welke mogelijke
bezuinigingen zouden moeten worden doorgevoerd als de VRGZ de 1%
generieke korting verwerkt in de begroting 2022. De VRGZ wordt daarbij
tevens verzocht om duidelijk te maken wat daarvan de ongewenste
consequenties zijn.
3. Uw zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
7

Lijst ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. De
actuele lijst ingekomen stukken wordt de vrijdag voorafgaand aan de
raadsvergadering gepubliceerd. 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.

Besluit (Ter kennisneming aangenomen)
De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.
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7.1

Informatienota's

7.1.1

Ingekomen brief - C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld - Uiterwaarden bespreken

Besluit
De raad neemt de brief ter kennisname aan.
7.1.2

Haalbaarheidsonderzoek bioscoop - bespreken
Verzoek van Kernachtig Druten

Besluit
De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.
7.1.3

Woningbouwambitie Druten - bespreken
Verzoek van Kernachtig Druten

Besluit
De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.
7.1.4

Prestatieafspraken Woningcorporaties 2021

Besluit
De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.
7.1.5

Stand van zaken Coronacrisis

Besluit
De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.
7.1.6

Uitvoeringsprogramma VTH 2021 - Druten

Besluit
De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.
7.1.7

Uitwerking motie 'Laat de zon maar schijnen"

Besluit
De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.
7.1.8

Vaststelling DVO 2021-2022 WerkBedrijf

Besluit
De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.
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7.1.9

Woonagenda subregio Nijmegen e.o. 2020-2030

Besluit
De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.
7.2

Schriftelijke raadsvragen en antwoorden

7.2.1

Beantwoording schriftelijke vragen - Bestemmingsplan Buitenplaats van
Heemstraweg Afferden - Dorpslijst Afferden

Besluit
De raad neemt de informatienota voor kennisname aan.
8

Motie vreemd SMW - Gemeentefonds

Moties Druten
Gemeentefonds
17 stemmen voor

9

Moties vreemd woningbouw

9.1

Motie vreemd KD - woningbouwambitie

Moties Druten
Woningbouwambitie
17 stemmen voor

9.2

Motie vreemd SMW - Proces om te komen tot de Woningbouwambitie Druten

Moties Druten
Proces om te komen tot de Woningbouwambitie Druten
2 stemmen voor, 15 stemmen tegen

10

Sluiting
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