Besluitenlijst College BenW openbaar Druten
Datum

11-05-2021

Tijd

9:30 - 12:00 uur

Locatie

Druten, De Waai

Voorzitter

W.G.M. Brink

Aanwezig

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

Afwezig

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

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

1

Opening

2

Ter kennisname: vastgestelde besluitenlijst vorige week

Besluit (Ter kennisneming aangenomen)
Het verslag van 04 mei 2021 ter kennisgeving aangenomen.
3

Hamerstukken

3.1

Bestemmingsplan Hogeweg 4 Horssen

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Horssen, Hogeweg 4’,
welke het mogelijk maakt om de agrarische bestemming om te zetten naar
wonen, waarbij na de sloop van alle aanwezige bebouwing twee bouwkavels
voor de bouw van 2 vrijstaande woningen worden toegevoegd;
2. De vaststellingsprocedure van dit ontwerpbestemmingsplan te starten;
3. Akkoord te gaan met de realisatieovereenkomst zoals bijgevoegd bij deze
beslisnota.
3.2

Sporthulpmiddelen

Besluit (Aangenomen)
Het College van B&W besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Druten
over het vergoeden van sporthulpmiddelen;
2. In te stemmen met de reactie op het advies middels bijgevoegde brief.

3.3

Nulmeting sociaal domein gemeente Druten 2021

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. De WDW opdracht te geven om een nieuwe nulmeting te maken van het
sociaal domein in de gemeente Druten. Hiermee een integraal inzicht te geven
in de financiële en inhoudelijke opgave voor de komende periode;
2. De lokale toegang opnieuw te beschrijven naar de huidige situatie en
aanbevelingen te benoemen voor de toekomst;
3. Hiervoor ad € 21.168,- beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit
de reserve sociaal domein en dit te verwerken via de perspectiefnota 2021;
4. De mogelijke kosten voor fase 2 (opstellen en uitvoeren transformatieplan)
als PM op te nemen en te dekken uit de reserve sociaal domein;
5. De nieuwe nota lokale toegang vast te stellen door de Raad.
4

Bespreekstukken

4.1

Beslisnota voor de raad over nieuwe bestuurlijk perspectief voor Druten

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. De beslisnota ‘Nieuw bestuurlijk perspectief’ voor de gemeenteraad vast te
stellen, waarin de eerste stap is dat het college een oriëntatie start op
samenwerking in de regio vanuit inhoudelijke raakvlakken en verbondenheid;
2. De nota beschikbaar te stellen aan de griffie voor doorzending aan de raad;
3. De raad voor te stellen om de kosten ad € 12.850 (na aftrek bijdrage
subsidie provincie) voor het extern begeleiden van en adviseren van dit project
door bureau Berenschot op te nemen in de perspectiefnota 2021, en dit ten
laste te brengen van de eenmalige middelen.
4.2

Regioplan Beschermd Wonen Nijmegen en Rivierenland

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel. Hiermee stelt de raad de
afspraken vast voor de regionale samenwerking Beschermd Wonen vanaf 2022
na de decentralisatie naar de individuele gemeenten;
2. De GGD de taak te geven om één centrale toegang te organiseren en uit te
voeren voor Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). En dit
te doen voor de regio Nijmegen en Rivierenland;
3. Een gemeenschappelijke regeling ‘Centrumregeling Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang regio Nijmegen en Rivierenland’ aan te willen gaan;
4. De raad toestemming te vragen tot het treffen van deze gemeenschappelijke
regeling;
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5. Het regioplan Beschermd Wonen regio Nijmegen en Rivierenland vast te
stellen.
5

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders op
11 mei 2021

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

W.G.M. Brink, loco burgemeester
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