Besluitenlijst Raad openbaar
Datum

15-12-2021

Tijd

18:30

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,

Griffier M.J. van IJsseldijk

M.J.H. Faassen-Tomassen, B.P.M. van Ooijen (wethouder),
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. UitdehaagMeesters, C.P.T. de Waard-Barten, J.G. Wiersma, A.H. Wijnen,
Gérard de Wildt (wethouder), G.S.B. Worm en R.E. Zwartkruis
Toelichting

Vanwege de corona-maatregelen is er geen ruimte voor publiek. De
vergadering is te volgen via druten.nl/vergaderingen

1

Opening en mededelingen
Notulen:

- Dhr. Wijnen meldt namens de werkgeverscommissie dat in januari dhr. Van
Workum start als interim griffier.
- Wethouder De Wildt doet een mededeling over de tegemoetkoming SCP na de
brand.
- Wethouder Brink doet vier mededeling: over afwerking ontsluiting
bedrijventerrein Deest, de Ambtenaren CAO, het haalbaarheidsonderzoek
bioscoop en als laatste over de Intentieovereenkomst grondverkoop HOV.
2

Vaststelling agenda
Notulen:

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3

Kiezen voorstemmer bij stemprocedures
Notulen:

Mevr. Thomassen is voorstemmer.
4

Besluitenlijst raadsvergadering 11 november 2021
U wordt gevraagd om de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 11
november 2021 vast te stellen.
Besluit (Aangenomen):

De besluitenlijst 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:

Er zijn geen mondelinge vragen.
6

Benoeming dhr. J. Mooren en dhr. C.M.G. Dolmans tot burgerleden Sociaal
Maas & Waal
Besluit (Aangenomen):

De gemeenteraad besluit:
1. De heer J. Mooren, wonende te Druten, met ingang van 15 december 2021
te benoemen tot burgerlid en toe te laten tot de Rondetafelgesprekken van
gemeente Druten.
2. De heer C.M.G. Dolmans, wonende te Druten, met ingang van 15 december
2021 te benoemen tot burgerlid en toe te laten tot de Rondetafelgesprekken
van gemeente Druten.
7

Benoeming dhr. A.J. Van de Logt tot burgerlid Kernachtig Druten
Besluit (Aangenomen):

De gemeenteraad besluit:
1. De heer A.J. van de Logt, wonende te Druten, met ingang van 15 december
2021 te benoemen tot burgerlid en toe te laten tot de Rondetafelgesprekken
van gemeente Druten.
8

HAMERSTUKKEN

8.1

Verordening rekenkamercommissie 2022 en budget
Stemuitslag:

17 stemmen voor
Besluit (Aangenomen):

De gemeenteraad besluit:
1. De Verordening rekenkamercommissie Druten 2022 vast te stellen;
2. Het budget ‘Bestuursondersteuning raad en rekenkamer’ ten behoeve van de
rekenkamercommissie jaarlijks met €25.000 op te hogen;
3. Deze structurele verhoging te verwerken in de Perspectiefnota 2022.
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8.2

Vaststelling bestemmingsplan Parkeerplaats Koningstraat 101 Druten
Stemuitslag:

17 stemmen voor
Besluit (Aangenomen):

De gemeenteraad besluit:
1. Vaststellen dat er geen ontvankelijke zienswijzen zijn ingediend.
2. Het bestemmingsplan ‘Parkeerplaats Koningstraat 101 Druten’ gewijzigd
vast te
stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het
GML-bestand NL.IMRO.0225.BPdrukoningstr101-2103 met de bijhorende
bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT
dd. 29 september 2021 met de bestandsnaam
NL.IMRO.0225.BPdrukoningstr101-2103.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer
uit te voeren.
8.3

Aanvulling 2021 Woonvisie
Stemuitslag:

17 stemmen voor
Besluit (Aangenomen):

De gemeenteraad besluit:
1. De Aanvulling 2021 Woonvisie Druten n.a.v. Instrumentarium behoud
goedkope huur- en koopwoningen vast te stellen, zodat:
a. de huidige Woonvisie Druten 2016-2021 ‘Samen werken aan beter
wonen’ wordt gecontinueerd, totdat de nieuwe woonvisie is vastgesteld.
b. het instrumentarium tot en met 2026 onderdeel is van het
Drutense woonbeleid.
2. Bij de toepassing van het instrument zelfbewoningsplicht uit te gaan van
een termijn van maximaal 5 jaar.
8.4

Vaststellen leges- en belastingverordeningen 2022
Stemuitslag:

17 stemmen voor
Besluit (Aangenomen):

De gemeenteraad besluit:
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1. De tarieven voor grondprijzen 2022 en de grondprijzen uit deel 3 van
de Nota Bovenwijkse voorzieningen, vast te stellen;
2. De tarieven voor zwembad en sportaccommodaties voor 2022 vast te
stellen;
3. De verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2022 vast te
stellen en de verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2021
in te trekken;
4. De verordening hondenbelasting 2022 vast te stellen en de verordening
hondenbelasting 2021 in te trekken;
5. De legesverordening 2022 met bijbehorende tarieventabel vast te
stellen en de legesverordening 2021 met bijbehorende tarieventabel in
te trekken;
6. De verordening lijkbezorgingsrechten 2022 met bijbehorende
tarieventabel vast te stellen en de verordening lijkbezorgingsrechten
2021 met bijbehorende tarieventabel in te trekken;
7. De verordening marktgelden 2022 vast te stellen en de verordening
marktgelden 2021 in te trekken;
8. De verordening onroerende zaakbelastingen 2022 vast te stellen en de
verordening onroerende zaakbelastingen 2021 in te trekken;
9. De verordening rioolheffing 2022 vast te stellen en de verordening
rioolheffing 2021 in te trekken;
10. De verordening reclamebelasting 2022 vast te stellen en de verordening
reclamebelasting 2021 in te trekken.

8.5

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Stemuitslag:

17 stemmen voor
Besluit (Aangenomen):

De gemeenteraad besluit:
1. De Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening (bijlage 1)
vast te stellen, waarin bij de volgende artikelen inhoudelijke wijzigingen
zijn opgenomen:
o

artikel 2:10 (Voorwerpen op of aan een openbare plaats);

o

artikel 2:26 (Ordeverstoring);

o

artikel 2:29 (Sluitingstijd);

o

artikel 2:48a (Lachgas);

o

artikel 2:50a (Verbod op zichtbare uitingen van verboden
organisaties);
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o

artikel 2:79 (Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d
Gemeentewet);

8.6

o

artikel 5:6 (Kampeermiddelen en andere voertuigen);

o

artikel 5:24 (Voorwerpen op, in of boven openbaar water); en

o

artikel 5:28 (Beschadigen van waterstaatswerken).

Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling - CAO aan de slag
Stemuitslag:

17 stemmen voor
Besluit (Aangenomen):

De gemeenteraad besluit:
1. Toestemming te geven aan het college van burgemeester en wethouders om
het wijzigingsbesluit Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van
Nijmegen (MGR) vast te stellen;
2. In te stemmen met het wijzigingsbesluit Modulaire Gemeenschappelijke
regeling Rijk van Nijmegen (MGR).
9

DEBATSTUKKEN

9.1

Definitieve verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Oude Weide
Stemuitslag:

10 stemmen voor, 7 stemmen tegen
Besluit (Aangenomen):

De gemeenteraad besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijzen zoals
deze is opgenomen in de zienswijzennota.
2. De Vvgb voor het zonnepark Oude Weide definitief te weigeren.
9.2

Realisatie van het Zonnepark Zevend ten westen van Puiflijk
Stemuitslag:

16 stemmen voor, 1 stem tegen
Besluit (Aangenomen):

De gemeenteraad besluit:
1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af te geven voor de
realisatie van het zonnepark Zevend ten westen van Puiflijk;
2. indien gedurende de termijn van ter inzage legging geen zienswijzen
worden ingediend die verband houden met het afgeven van de ontwerp Vvgb,
de ontwerpVvgb te beschouwen als een definitieve Vvgb.
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9.3

Vaststelling bestemmingsplan Koningstraat 32 Afferden en van Heemstraweg
18a Deest
Stemuitslag:

17 stemmen voor
Besluit (Aangenomen):

De gemeenteraad besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijzen zoals
deze is opgenomen in de zienswijzennota.
2. Het bestemmingsplan ‘Koningstraat 32 Afferden en van Heemstraweg 18a
Deest’
gewijzigd vast te stellen in de vorm van de dataset met het
identificatienummer
NL.IMRO.0225.BPaffkoningsthmstr-VA03
met de bijhorende bestanden en bijlagen en zoals verbeeld op papier, waarbij
gebruik is gemaakt van een ondergrond van de BGT-kaart dd. 24 september
2020.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer
uit te voeren.
9.4

Scenario's dorpshuis de Lier
Stemuitslag:

17 stemmen voor
Besluit (Geamendeerd aangenomen):

De gemeenteraad besluit:
1. De volgende scenario’s voor het dorpshuis de Lier nader uit te werken
en deze samen met de maximale variant nieuwbouw op locatie de Linde
(welke op 1 juli 2021 aan de raad werd voorgelegd) aan de raad te
presenteren:
a. een minimale nieuwbouwvariant op locatie de Linde
b. een renovatievariant op locatie de Lier
c. een nieuwbouwvariant op locatie de Lier
d. een variant van nieuwbouw op locatie de linde, waarbij bij “pand
mulders” in ieder geval de originele gevel met klassieke ramen en de
rieten kap meegenomen wordt, zodat de historische waarde van het
pand behouden blijft.
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2. Het scenario voor een multifunctionele accommodatie (MFA) op de
locatie van voetbalvereniging SCP in Puiflijk niet verder uit te werken.
3. Het college opdracht te geven om uiterlijk in het tweede kwartaal van
2022 deze scenario’s ter besluitvorming aan te bieden aan de raad en,
na installatie van de nieuwe gemeenteraad in 2022 maar vóór het
zomerreces, te besluiten over de definitieve scenariokeuze op basis van
de vijf genoemde varianten.
4. Het bestuur van dorpshuis de Lier verzoeken om voor de vijf
bovengenoemde scenario’s een bedrijfsplan op te stellen, en deze te
voegen bij de beslisnota genoemd in beslispunt 3.

9.5

Najaarsnota 2021
Stemuitslag:

17 stemmen voor
Besluit (Aangenomen):

De gemeenteraad besluit:
1. De najaarsnota 2021 vast te stellen inclusief de beslispunten uit het
resumé op pagina 12 van de najaarsnota 2021.
2. In te stemmen met de gewijzigde ramingen in de exploitatie over 2021
inclusief de mutaties in de reserves conform de overzichten op de
pagina’s 13 en 14 van de najaarsnota 2021.

10

Lijst ingekomen stukken
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.
Besluit (Aangenomen):

De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.
10.1

Informatienota's

10.1.1

Addendum Inburgering DVO Dienstverleningsovereenkomst 2021-2022 MGR
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling

10.1.2

Beantwoording motie afvalcontainers Deest

10.1.3

Evaluatie reclame- en terrassenbeleid
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10.1.4

Evaluatie Wet verplichte Geestelijke GezondsheidsZorg

10.1.5

Rapportage Moties, toezeggingen en schriftelijke vragen - 3e kwartaal 2021

10.1.6

Reactie motie omgevingsvisie

10.1.7

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2020

10.1.8

Stand van zaken verkennende gesprekken nieuw bestuurlijk perspectief

10.1.9

Stedenbouwkundige opzet De Hooiwal

10.1.10

Taakstelling vergunninghouders 2021

10.2

Schriftelijke raadsvragen en antwoorden

10.2.1

Beantwoording schriftelijke vragen - OV Druten-Nijmegen - Dorpslijsten
Puiflijk_Druten-Zuid, Deest, Afferden en Horssen

10.2.2

Beantwoording schriftelijke vragen Zonnepanelen huurwoningen - Kernachtig
Druten

11

Afscheid griffier mevr. M.J. van IJsseldijk
Notulen:

- Mevr. van IJsseldijk houdt een dankwoord.
- Dhr. Wijnen dankt de griffier namens de raad.
- Burgemeester van Rhee-Oud Ammerveld bedankt mevr. van IJsseldijk voor
haar inzet voor de gemeente Druten.
12

Sluiting

Burgemeester,

Griffier,
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