Besluitenlijst College BenW openbaar Druten
Datum

20-04-2021

Tijd

9:30 - 13:30 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 13 april 2021 ter kennisgeving aangenomen.
3

Hamerstukken

3.1

Nota Parkeernormen Druten

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. In te stemmen met de concept Nota Parkeernormen 2021;
2. In te stemmen met de concept beslisnota voor de raad.
4

Bespreekstukken

4.1

ENSIA audit 2020 Druten

Besluit (Aangenomen)
Het College van B&W besluit:
1. De collegeverklaring ENSIA audit 2020 Druten vast te stellen en ter
kennisname aan de Raad aan te bieden, rekening houdend met de
geheimhouding op de bijlagen 1, 2 en 3;
2. In te stemmen met de uitkomsten van de zelfevaluatie voor de aansluitingen
DigiD en Suwinet;
3. In te stemmen met de uitkomsten van de zelfevaluatie voor BAG, BGT en
BRO;
4. Het opleggen van geheimhouding op de collegeverklaring en de bijlagen
DigiD en Suwinet van de collegeverklaring en het assurancerapport van de ITauditor op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, behoudens
toezending van deze bijlagen en rapportage aan de landelijke toezichthouder.

De geheimhouding wordt opgelegd in verband met de belangen genoemd in
artikel 10, tweede lid, onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De
geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde duur;
5. De raad op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te verzoeken
de opgelegde geheimhouding op de collegeverklaring en de bijlagen DigiD en
Suwinet behorende bij de collegeverklaring ENSIA 2020 tijdens de
eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.
4.2

Jaarverslag Interne klachtbehandeling gemeente Druten 2020 en jaarverslag
Gemeentelijke ombudsman 2020

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
De raad middels een informatienota in kennis te stellen van het jaarverslag
Interne klachtbehandeling gemeente Druten 2020 en het jaarverslag
Gemeentelijke ombudsman 2020.
4.3

Essentakkensterfte Drutens Bosje

Besluit (Aangehouden)
4.4

Investeringsbudget Centrumvisie Horssen

Besluit (Aangenomen)
Het College van B&W besluit:
1. Bij de Perspectiefnota af te wegen om het beschikbare krediet voor de
Centrumvisie Horssen te verhogen naar de benodigde € 830.000;
2. De structurele kapitaallasten ad € 23.750 van deze aanvullende investering
op te nemen in de begroting 2022;
3. De afschrijvingslasten ad € 19.000 voor het aanvullende investeringsbedrag
af te dekken uit een nieuw te vormen afschrijvingsreserve;
4. De raad voorstellen om bij de PPN deze afschrijvingsreserve te vormen en te
vullen vanuit de reserve stadsuitleg voor het aanvullende bedrag van €
380.000
4.5

Aanvraag monumentensubsidie voor het vervangen van het rietendak van een
woonboerderij op het adres Stationsstraat 38 in Druten

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
De monumentensubsidie te verlenen met toepassing van de hardheidsclausule.
4.6

Beantwoording schriftelijke vragen HOV Knoop Druten

Besluit (Aangehouden)
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4.7

Inventarisatie huisvesten kerncentrale

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. Kennis te nemen van de brief van GS Gelderland over interesse voor
kernenergie en het huisvesten van een kerncentrale;
2. Akkoord te gaan met bijgaande antwoordbrief.
4.8

Evaluatie Buurtfonds 2020 Druten

Besluit (Aangenomen met aangepast besluit)
Het college van B&W besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van het Buurtfonds;
2. Door te gaan met de regeling en akkoord te geven voor twee aanpassingen:
• het minimum bedrag voor toekenning gaat van € 1.000 naar € 600 als de
begroting voor de aanvraag minimaal € 1.000 is incl. sponsorgeld en/of nietgemeentelijke subsidies en/of vrijwilligerswerk;
• een afwijzingsgrond toevoegen, namelijk “er is sprake van stapeling van
incidentele gemeentelijke subsidies”.
3. Huidige regeling in te trekken en nieuwe regeling in te laten gaan per
01 mei 2021;
4. Over een jaar de wijzigingen te evalueren;
5. Het deel van de subsidie voor het jaar 2020 wat niet is uitgegeven, niet
beschikbaar stellen voor 2021 en terugstorten op rekening van de gemeente;
6. Bij de regeling voor De Meerdoenertjes toe te voegen dat er maar één keer
voor dezelfde activiteit aangevraagd wordt.
4.9

Preventie en vroegsignalering van schulden

Besluit (Aangenomen)
Het College van B&W besluit:
1. Het bestuur van de WDW te verzoeken vanaf 2022 structureel acht uur
formatie voor Druten beschikbaar te stellen voor de functie van
preventiemedewerker schuldhulpverlening;
2. Daarvoor een budget van € 18.355 beschikbaar te stellen met ingang van
2022 aan de WDW en mee te nemen bij de Perspectiefnota 2021;
3. Daarnaast structureel een bedrag van € 17.645 per jaar beschikbaar stellen
voor het uitvoeren van vroegsignalering door het uitvoerend team
Vroegsignalering (€6.045 per jaar), RIS Inforing (€5600), Zakgeldproject
(€1000) en voorlichtingsactiviteiten (€5000) en mee te nemen bij de
Perspectiefnota 2021;
4. Kennis te nemen van het rapport Vroegsignalering schulden Q1 2021;
5. Kennis te nemen van het Uitvoeringsplan Integrale Schuldhulpverlening
2021.
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4.10

Uitvoeringsplan Wmo, jeugd en gezondheid 2022-2023

Besluit (Aangenomen)
Het College van B&W besluit:
1. Het bijgewerkte Uitvoeringsplan Wmo, Jeugd en Gezondheid 2020 – 2023
vast te stellen;
2. Voor verschillende thema’s in 2022 en 2023 in totaal € 215.914 beschikbaar
te stellen uit bestaande middelen;
3. De raad voor te stellen om voor 2022 per saldo € 77.755 (€ 225.000-/-€
147.245) en voor 2023 € 317.250 beschikbaar te stellen uit de reserve Sociaal
domein. En dit te verwerken in de Perspectiefnota 2021;
4. De inzet POH-jeugd (ad € 65.000) in 2022 en 2023 te dekken uit de Reserve
Sociaal Domein. En daarna structureel te dekken als onderdeel binnen de
begroting Basis en specialistische GGZ (643022/434.166).
5

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders op 20 april 2021

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

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