Besluitenlijst Raad openbaar
Datum

11-11-2021

Tijd

17:30

Locatie

Druten, raadzaal

Voorzitter

C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld

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 (vanaf
agendapunt 7), R.H.A.M. Postulart, J. Reijers, Andre Springveld (wethouder),
P.W.J. Thomassen, R.G.C.J. Thoonen, D.C.M. Uitdehaag-Meesters,
J.G. Wiersma, A.H. Wijnen, Gérard de Wildt (wethouder), G.S.B. Worm en
R.E. Zwartkruis

Afwezigen

C.P.T. de Waard-Barten

Toelichting

In verband met de behandeling van de begroting begint de vergadering om
17:30.

1

Opening en mededelingen
Notulen:

- Mevrouw Uitdehaag nodigt de raad uit voor de start van de anti-discriminatie
campagne.
2

Vaststelling agenda
Notulen:

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3

Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
Notulen:

Mevr. Faassen is voorstemmer.
4

Besluitenlijst raadsvergadering - 30 september 2021
Besluit:

De besluitenlijst van 30 september 2021 wordt 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.
Notulen:

- Dhr. Arts vraagt naar de ontwikkelingen rondom de Kaliwaal. Dhr. Springveld
geeft aan dat men bezig is met de ontwerpbesluiten, de afspraak is dat
gemeente Druten hierover tijdig geïnformeerd wordt. Het college wacht het
ontwerpbesluit af en daarna zal men kijken welke acties zij zal ondernemen.
- Dhr. Aslan vraagt naar de ontwikkelingen rondom de Buitenplaats Afferden
en de manier waarop inwoners worden betrokken. Dhr, Springveld geeft aan
dat het college verwacht op korte termijn een besluit te nemen over het
bestemmingsplan, betrokkenen worden hierbij actief geïnformeerd.
6

HAMERSTUKKEN

6.1

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2022
Stemuitslag:

15 stemmen voor
Besluit (Aangenomen):

de Gemeenteraad besluit:
1. De “Verordening ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning gemeente
Druten 2022” vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening
op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Druten 2012”.
2. De financiële gevolgen te verwerken in de Perspectiefnota van 2022.
6.2

Ondertekening van de opgaven van de Groene Metropoolregio Arnhem
Nijmegen
Stemuitslag:

15 stemmen voor
Besluit (Aangenomen):

De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de regionale agenda 2022 van de Groene
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.
2. Het college toestemming te geven de vijf opgaveovereenkomsten af te
sluiten.
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6.3

Uittreden gemeente West Maas en Waal uit GR MARN per 1 januari 2022
Stemuitslag:

15 stemmen voor
Besluit (Aangenomen):

de Gemeenteraad besluit:
1. Akkoord te gaan met uittreden gemeente West Maas en Waal uit GR MARN
per 1 januari 2022.
2. Akkoord te gaan met de voorwaarden en uitgangspunten voor uittreden.
7

DEBATSTUKKEN

7.1

Begroting 2022
Stemuitslag:

15 stemmen voor, 1 stem tegen
Besluit (Geamendeerd aangenomen):

1. De meerjarenbegroting 2023-2025 voor kennisgeving aan te nemen en
de programmabegroting 2022, met inbegrip van de jaarschijven 20222025 van het bestedingsplan, gewijzigd vast te stellen, met
inachtneming van de volgende wijziging: - Het OZB-tarief woningen
voor 2022 wordt naast de inflatiecorrectie verhoogd met maximaal
4,9% in plaats van de voorgestelde 6,9% genoemd in het collegevoorstel
voor het begrotingsjaar 2022 en de begroting wordt aangepast aan de
financiële consequenties van dit besluit.
2. De financiële effecten van het bestedingsplan 2022-2025 te verwerken
in de begroting 2022 en verder;
3. Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders
ter hoogte van € 500.000 ten behoeve van strategische aankopen.
4. Een bedrag van 7.000 euro ten laste van de eenmalige middelen
beschikbaar te stellen om de raad te laten informeren door een extern
bureau over actieve grondpolitiek middels een besloten raadsavond in
het eerste kwartaal van 2022.
5. In de begroting van 2022 een eenmalig bedrag van 20.000 euro op te
nemen uit de incidentele middelen ten behoeve van het herstel van de
Klimspin en opdracht te geven voor het herstel van de klimspin.
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7.2

Detailhandelsstructuurvisie en toekomstvisie centrum Druten
Stemuitslag:

16 stemmen voor
Besluit:

De raad besluit:
1. In te stemmen met de detailhandelsstructuurvisie met toekomstvisie
centrum Druten ‘Eigenzinnig Druten, hart van Maas en Waal’.
2. In te stemmen met uitvoering geven aan de aanbevelingen die gedaan
worden in de detailhandelsstructuurvisie met toekomstvisie centrum Druten
‘Eigenzinnig Druten, hart van Maas en Waal’
3. De slogan ‘Eigenzinnig Druten, hart van Maas en Waal’ te omarmen en te
benutten voor het centrum, de ondernemers en toerisme.
7.3

Vaststellen concept verstedelijkingsstrategie
Stemuitslag:

16 stemmen voor
Besluit:

de Gemeenteraad besluit:
1. Het Verstedelijkingsconcept (deel 1) vast te stellen als basis voor de verdere
samenwerking met de partners (rijk, regio’s en provincies) op het gebied van
verstedelijking, economie, bereikbaarheid, groen en leefbaarheid
2. De ontwerpprincipes van dit concept door te vertalen naar het lokale
omgevingsbeleid
3. In te stemmen met de werkwijze en het principe van nadere
gebiedsuitwerkingen (deel 2)
4. De Drutense aandachtspunten naar voren te brengen bij de betrokkenen bij
de Verstedelijkingsstrategie.
5. Naast een gesprek met portefeuillehouders en inhoudelijk deskundige
ambtenaren vóór het einde van de huidige raadsperiode met de raad in debat
te gaan over het eigen verstedelijkingsprogramma binnen de regionale ambitie
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8

Lijst ingekomen stukken
Besluit (Aangenomen):

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.
8.1

Informatienota's

8.1.1

Concept Transitievisie Warmte

8.1.2

Contracten Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2022

8.2

Schriftelijke raadsvragen en antwoorden

8.2.1

Beantwoording schriftelijke vragen - Niet doorgaan Leste Mert a.g.v. Corona
regels - Kernachtig Druten

8.2.2

Beantwoording schriftelijke vragen - Verhoging normering PFAS in
baggerspecie Kaliwaal - Kernachtig Druten en Sociaal Maas en Waal

9

Sluiting
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