Agenda Raad openbaar
Datum

01-07-2021

Tijd

18:30

Locatie

Druten, raadzaal

Voorzitter

C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld

Toelichting

In verband met de maatregelen van het RIVM is er geen ruimte in de
raadzaal voor publiek en alleen met aanmelding. Wij adviseren de
vergadering thuis te volgen via www.druten.nl/vergaderingen.

1

Opening en mededelingen

2

Vaststelling agenda

3

Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures

4

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.
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Jaarstukken 2020 Gemeente Druten
Voorgesteld besluit:

de Gemeenteraad besluit:
1. De jaarstukken 2020, met daarbinnen de onderdelen het jaarverslag 2020
en de jaarrekening 2020, vast te stellen.
Met betrekking tot de jaarstukken:



kennis te nemen van het inhoudelijk jaarverslag 2020;



kennis te nemen en in te stemmen met gemelde afwijkingen t.o.v. de
begroting 2020 na wijzigingen



in te stemmen met het positief saldo van de baten en lasten van de
rekening 2020 vóór resultaatbestemming ad € 1.069.871;



in te stemmen met het positief saldo van de baten en lasten van de
rekening 2020 na resultaatbestemming ad € 914.105;



in te stemmen om het positief jaarrekeningsaldo in te brengen in de
perspectiefnota 2021.

Met betrekking tot de grondexploitaties (MPG):



De verliesvoorziening Westerhout Zuid met € 7.687 te verlagen en dit
voordeel in de exploitatie van 2020 vrij te laten vallen;



De verliesvoorziening Tabaksveld met € 142.724 te verlagen en dit
voordeel in de exploitatie 2020 vrij te laten vallen;



De verliesvoorziening Deest Zuid met € 53.829 te verhogen en dit
nadeel te onttrekken aan de reserve grondbedrijf;



De verliesvoorziening Pas Afferden met € 47.924 te verlagen en dit
voordeel te storten in de reserve grondbedrijf;



De verliesvoorziening Smid Druten volledig vrij te laten vallen en dit
voordeel van € 132.045 ten gunste te laten komen van de exploitatie
2020;



Omdat bovenstaande reeds als zodanig in de jaarrekening is verwerkt,
heeft dit geen invloed op het resultaat.
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Perspectiefnota 2021
Voorgesteld besluit:

de Gemeenteraad besluit:
1. Instemmen met de voorstellen en mutaties met betrekking tot de
reserves en
voorzieningen als genoemd bij paragraaf 2.2 Actualisatie reserves en
voorzieningen 2021.
2. Het bestemmen van het beschikbare saldo van de jaarrekening 2020
ad
€ 914.105 als dekkingsmiddel deze perspectiefnota 2021.
2. Na de bovenstaande mutaties resteert eenmalig (zie blz.46) een bedrag
aan eenmalige middelen ad € 78.173. Na de berekening van de
structurele effecten
resteert in 2021 een saldo aan structurele middelen ten bedrage van /- € 307.378 (zie blz.46). Daardoor komt het geprognosticeerde saldo
voor de exploitatie 2021 uit op -/- € 229.205 ( eenmalig € 78.173,
structureel -/- 307.378).
3. De ramingen van de dienst 2021 inclusief de mutaties in de reserves
wijzigen conform de overzichten op de pagina’s 27 en 45 t/m 48.
Daartoe wordt de 3e begrotingswijziging 2021 vastgesteld.
4. Instemmen met een aanvullend krediet ter hoogte van € 380.000 voor
de centrumvisie Horssen.

Pagina 2

6. De jaarschijf riolering 2021 ophogen met € 58.800 voor het
aanpassen van de riooloverstorten in Deest.
5. Akkoord gaan met het verhogen van het bestaande krediet voor het
dorpshart Deest van € 150.000 naar € 250.000.
8. Een krediet ter hoogte van € 100.000 beschikbaar stellen voor het
aanpassen van de gemeentewerf.
9. Een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 87.450 ten
behoeven van het veilig inrichten van de Vriezeweg, en € 100.000 van
het beschikbaar krediet Rondweg Deest in te zetten voor project
Vriezeweg.
6. Instemmen met het aanpassen van de openbare verlichting en de
hiervoor
genoemde kredieten in de komende 10 jaar ter hoogte van € 694.000
te accorderen en deze te verwerken in de begroting 2021 en verder.
11. De budgetten uit de perspectiefnota ten behoeve van de uitvoering
door de WDW ter beschikking te stellen aan de WDW.
12. Het bestuur van de WDW te verzoeken invulling te geven aan de
formatie waarvoor budgetten ter beschikking zijn gesteld.
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Bestemmingsplan Koningstraat 53 Afferden
Voorgesteld besluit:

De Gemeenteraad besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijze zoals
deze is opgenomen in de zienswijzennota.
2. Het bestemmingsplan ‘Koningstraat 53 Afferden’ (bouw van vier woningen)
gewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten
als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0225.BPaffkoningsstr53-2103 met de
bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een
ondergrond dd. 28 mei 2020 met de
bestandsnaam NL.IMRO.0225.BPaffkoningsstr53-2103.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
4. Het document ‘Beeldkwaliteitsplan Koningstraat 53’ (bijlage 1 bij de
toelichting van
het bestemmingsplan) vast te stellen als beeldkwaliteitsplan zoals bedoeld in
de Nota
Ruimtelijke Kwaliteit.
5. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer
uit te voeren.
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Inzameling luiers & incontinentiemateriaal en optimalisatie afvalinzameling
Voorgesteld besluit:

de Gemeenteraad besluit:
1. In te stemmen met het apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal
vanaf het najaar van 2021.
2. De losse GFT containers bij hoogbouwlocaties te voorzien van behuizing.
3. Een extra ondergrondse plastic+ container te plaatsen aan de
Ooievaarsstraat.
4. Een krediet van in totaal €81.000,- beschikbaar te stellen voor:
a. De aanschaf van de benodigde 7 containers met paslezer voor de inzameling
van luiers en incontinentiemateriaal ad €38.000,-.
b. De aanschaf van 8 enkele en 6 dubbele behuizing voor de GFT containers bij
hoogbouwlocaties ad €22.000,-.
c. De aanschaf van 1 extra ondergronds plastic+ container ad €21.000,-.
5. De structurele financiële gevolgen van beslispunt 1 t/m 4 mee te nemen bij
de begroting van 2022 en te betrekken bij de tarieven van de
reinigingsheffingen.
6. De kosten van de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal ad €
6.000,- van het najaar van 2021 als overschrijding op het taakveld afval. Deze
incidentele kostenpost zal worden verwerkt in de najaarsnota 2021 en worden
gedekt vanuit de reserve vuilafvoer en vuilverwerking.
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Scenario's onderwijshuisvesting primair onderwijs
Voorgesteld besluit:

de Gemeenteraad besluit:
1. Kennis te nemen van de Gemeentelijke notitie scenario's
onderwijshuisvesting primair onderwijs
2. Het scenario voor gezamenlijke nieuwbouw voor de basisscholen
Klosterhufke in Deest en St. Victorschool in Afferden niet nader uit te
werken
3. Voor basisschool ‘t Klosterhufke in Deest naast het nieuwbouwscenario
ook een scenario voor renovatie uit te werken
4. Voor de uitwerking van het scenario van renovatie van ‘t Klosterhufke
het college te verzoeken een budgetvoorstel aan de raad te doen
5. Bij het nieuwbouwscenario van basisschool ’t Klosterhufke in Deest een
flexibele bouwvorm als uitgangspunt te nemen
6. De besluitvorming ten aanzien van de Sint Victorschool in de periode
2022-2025 te laten plaatsvinden, teneinde de realisatie van plannen
voor 2029 te kunnen laten plaatsvinden
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Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis de Lier
Voorgesteld besluit:

de Gemeenteraad besluit:
1. Kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw
dorpshuis de Lier.
2. In te stemmen met het scenario nieuwbouw op locatie de Linde als
oplossing voor de huidige verouderde huisvesting van dorpshuis de
Lier.
3. Rekening houdend met het feit dat er nog geen investeringskrediet
beschikbaar is, het college de opdracht te geven tot de financiële
uitwerking van het nieuwbouwscenario waarin de mogelijkheden voor
medefinanciering door derde partijen nader zijn geconcretiseerd. Deze
financiële uitwerking aan de raad voor te leggen ter besluitvorming over
het investeringsbudget.
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Groene metropool regio

11.1

Reactie op de concept Regionale agenda van de Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen
Voorgesteld besluit:

de Gemeenteraad besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde reactie op de concept-regionale agenda
2022,
waarmee de gemeente Druten de intentie uitspreekt om in te tekenen op de
volgende
vier opgaven in de conceptagenda van de Groene Metropoolregio: Verbonden
Regio,
Productieve Regio, Circulaire Regio, Groene Groeiregio. En de intentie
uitspreekt om af te
zien van intekenen op de opgave Ontspannen Regio.
11.2

Verzoek reactie bestuursakkoord Groene Metropoolregio
Voorgesteld besluit:

de Gemeenteraad besluit:
In te stemmen met de voorgestelde reactie op het concept-bestuursakkoord
van de GR Regio Arnhem-Nijmegen (Groene Metropoolregio).
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11.3

Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen
Voorgesteld besluit:

de Gemeenteraad besluit:
1. Toestemming te geven om het wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke
regeling Regio Arnhem-Nijmegen vast te stellen.

11.4

Zienswijze Informatieprotocol en Richtlijn toetreding en uittreding GR Regio
Arnhem-Nijmegen (Groene Metropoolregio)
Voorgesteld besluit:

de Gemeenteraad besluit:
In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze op het informatieprotocol en de
richtlijn toetreding en uittreding GR Regio Arnhem-Nijmegen (Groene
Metropoolregio).
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Lijst ingekomen stukken - volgt
Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk verhelderende vragen stellen,
mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de
griffier.

12.1

Informatienota's

12.1.1

Verlengen pilot straatcoaches
Voorgesteld besluit:

De gemeenteraad neemt de informatienota ter kennisname aan.
12.1.2

Nieuwe Wet Inburgering
Voorgesteld besluit:

De gemeenteraad neemt de informatienota ter kennisname aan.
12.1.3

Meicirculaire 2021
Voorgesteld besluit:

De gemeenteraad neemt de informatienota ter kennisname aan.
12.1.4

Gemeenschappelijk orgaan Arnhem Nijmegen en The Economic Board Zienswijze op de jaarrekening 2020
Voorgesteld besluit:

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1.1 In te stemmen met verzending van bijgevoegde zienswijzebrief over het
jaarverslag en de jaarrekening 2020 van het GO Arnhem Nijmegen de The
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Economic Board (TEB) waarmee:
- het overschot van de voorlopige jaarrekening van het GO wordt ingezet voor
de tijdelijke voortzetting van de 4 PFO-secretarissen (€ 42.000),
liquidatiekosten (€ 7.500) en de financiële afronding van 2 projecten vanuit het
PFO Economie (€ 12.865)
- het restant ad. € 88.527 terug wordt gegeven aan de deelnemende
gemeenten, op basis van inwoneraantal op 1 januari 2019
- € 140.617 van het overschot van de voorlopige jaarrekening van Stichting
The Economic Board als buffer bij de TEB wordt gelaten
- een bedrag € 70.908 zijn de niet bestede gemeentelijke inwonersbijdragen
terug wordt gegeven aan de 18 deelnemende gemeenten.
12.1.5

Zienswijze op de begroting 2022 van de Groene Metropoolregio en The
Economic Board
Voorgesteld besluit:

De gemeenteraad neemt de informatienota ter kennisname aan.
12.2

Schriftelijke raadsvragen en antwoorden

12.2.1

Laden en lossen Ooievaarstraat Druten - Dorpslijst Puiflijk-Druten Zuid
Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de beantwoording van de raadsvragen van dorpslijst
Puiflijk Druten-Zuid - Laden lossen Ooievaarstraat te Druten
12.2.2

Volle ondergrondse containers en bijzettingen - Kernachtig Druten
Voorgesteld besluit:

Kennis te nemen van de beantwoording op de vragen van de fractie van
Kernachtig Druten over de bijzettingen bij ondergrondse inzamelcontainers.
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Sluiting
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