Besluitenlijst College BenW openbaar Druten
Datum

09-03-2021

Tijd

9:30 - 12:00 uur

Locatie

Kamer 1.06

Voorzitter

C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld Secretaris a.i. A.P.J.M. Litjens

Aanwezigen

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

1

Opening

2

Ter kennisname: vastgestelde besluitenlijst vorige week

Besluit (Ter kennisneming aangenomen)
Het verslag van 02 maart 2021 ter kennisgeving aangenomen.
3

Hamerstukken

3.1

Benoemen stembureaus, stembureauleden en reserveleden

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. Het college wijst 10 stemlokalen aan, waarbij in 1 stemlokaal 2 stembureaus
zijn ingericht, conform de bijlage;
2. Het college wijst 2 stemlokalen aan waar op maandag 15 maart 2021 en op
dinsdag 16 maart 2021 al kan worden gestemd, conform de bijlage;
3. Het college bepaalt dat het afgiftepunt waar inwoners van 70 plus de
briefstem kunnen afgeven wordt ingericht in het gemeentehuis;
4. Het college benoemt de voorzitter, de leden, toezichthouders, coördinator
tellers en tellers voor ieder stembureau en de plaatsvervangende
stembureauleden conform de bijlage;
5. Het college besluit dat de briefstembureaus de vooropening doen op
dinsdag 16 maart 2021 om 9.00 uur en op woensdag 17 maart 2021 op 21.00
uur;
6. Het college besluit dat de vervroegd uitgebrachte stemmen en de
briefstemmen worden geteld op woensdag 17 maart vanaf 07.30 uur op locatie
D’n Bogerd.

4

Bespreekstukken

4.1

Taskforce gemeente Druten

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. Instemmen met de Taskforce gemeente Druten met de hieraan gekoppelde
sporen 1 t/m 3, waarbij het college van B&W wordt aangewezen als bestuurlijk
opdrachtgever en de gemeentesecretaris als ambtelijk opdrachtgever;
2. De voorstellen van zowel bezuinigingen als inkomstenverhogend, conform
spoor 1 en 2, opnemen als bijlage in de Perspectiefnota 2021;
3. Een voorlopige afweging maken over de mogelijke bezuinigingsvoorstellen,
de tegenvallers en de overige projecten bij de Perspectiefnota 2021;
4. De bezuinigingsmogelijkheden onder punt 3. nader uitwerken, zodanig dat
de uitkomsten hiervan bij de begrotingsbehandeling 2022 bekend zijn, waar
dan ook definitieve besluitvorming plaats kan vinden;
5. Instemmen met het voorgelegde toetsingscriteria waarmee nieuw beleid
wordt afgewogen (afwegingskader Nieuw beleid) in de periode tot de Begroting
2022;
6. De gemeenteraad informeren over de inhoud van de “Taskforce gemeente
Druten” via bijgevoegde notitie, waarbij afstemming met de raad via de
auditcommissie plaats vindt.
5

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders op
9 maart 2021

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

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