Besluitenlijst College BenW openbaar Druten
Datum

02-02-2021

Tijd

9:30 - 12:30 uur

Locatie

Druten, De Waai

Voorzitter

C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld

Aanwezigen

W.G.M. Brink, G.W.J. de Wildt, A. Springveld

Secretaris a.i. A.P.J.M. Litjens

1

Opening

2

Ter kennisname: vastgestelde besluitenlijst vorige week

Besluit (Ter kennisneming aangenomen)
Het verslag van 26 januari 2021 ter kennisgeving aangenomen.
3

Hamerstukken

3.1

Raadsinformatienota Stand van zaken centrum Druten

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. In te stemmen met bijgaande raadsinformatienota ‘Stand van zaken centrum
Druten’;
2. Deze raadsinformatienota voor te leggen aan de gemeenteraad van Druten.
3.2

Intrekken Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen

Besluit (Aangenomen)
Het College van B&W besluit:
De ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen’ met
terugwerkende kracht in te trekken tot en met 25 januari 2021 door middel
van het bijgevoegde collegebesluit (bijlage 1).
3.3

Aanwijzen en mandateren DPG voor toezicht kinderopvang

Besluit (Aangenomen)
Het College van B&W besluit:
1. De aanwijzing van de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD als
toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang, ook van
toepassing te verklaren op het toezicht op de naleving van de bij of krachtens
hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in de

kinderopvang, gelet op artikel 58r, 5e lid, van laatstgenoemde wet;
2. de Directeur Publieke Gezondheid toe te staan om in zijn plaats één of
meerdere medewerkers te machtigen om onder zijn verantwoordelijkheid op te
treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang en de Wet
publieke gezondheid, voor zover het het toezicht op de naleving betreft van de
bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels in de kinderopvang.
De burgemeester besluit:
1. de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD mandaat te verlenen om
namens de burgemeester de bevelen te geven die nodig zijn voor de
beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum,
indien door die gedraging of activiteit een ernstige vrees voor de onmiddellijke
verspreiding van het coronavirus ontstaat, een en ander binnen de kaders van
artikel 58n Wet publieke gezondheid;
2. de Directeur Publieke Gezondheid toe te staan in zijn plaats één of meerdere
medewerkers ondermandaat te geven om in zijn plaats deze bevelen te geven.
4

Bespreekstukken

4.1

Beslissing op bezwaar stichting Veerdam exploitatie

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
Het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
4.2

Financiering Wvggz 2021 Druten

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. De begroting voor de uitvoering van de Wvggz in 2021 in Gelderland-Zuid
vast te stellen voor de Wvggz-taken die GGD Gelderland-Zuid uitvoert;
2. In te stemmen met de voorzetting van het gebruik van ict-systeem
Khonraad;
3. In te stemmen met het overhevelen van het niet gebruikte deel van het
budget voor de Wvggz in 2020 bij de GGD naar 2021.
4.3

Resultaat extern onderzoek project Klaar voor de Start

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. Het resultaat van het ingestelde onderzoek en de beleidsaanbevelingen naar
Klaar voor de Start verwoord in het ‘Evaluatieonderzoek van het project ‘Klaar
voor de Start’ van bureau RadarAdvies uit Amsterdam voor kennisgeving aan te
nemen;
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2. Een bedrag van € 83.300,- voor projectkosten Klaar voor de start
beschikbaar te stellen voor de periode van 1 maart 2021 tot 1 augustus 2021;
3. Het bedrag van € 83.300 in 2021 te dekken uit de reserve uitstroombeleid;
4. Deze beslisnota voor te leggen aan de gemeenteraad van Druten.
5

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders op
2 februari 2021

A.P.J.M. Litjens, secretaris a.i.

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld, burgemeester
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