Besluitenlijst College BenW openbaar Druten
Datum

18-05-2021

Tijd

9:30 - 13:00 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.
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Opening

2

Ter kennisname: vastgestelde besluitenlijst vorige week

A.P.J.M. Litjens

Besluit (Ter kennisneming aangenomen)
Het verslag van 11 mei 2021 ter kennisgeving aangenomen.
3

Hamerstukken

3.1

Zienswijze MJPB 2022-2025 BVO DRAN (incl. gewijzigde begroting 2021)

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. Kennis te nemen van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) BVO
DRAN 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021);
2. De zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025
(inclusief de gewijzigde begroting 2021) vast te stellen en het bestuur van de
BVO DRAN hiervan in kennis te stellen (bijlage 1);
3. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de ontwerp
Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting
2021) van BVO DRAN voor de begroting van de gemeente Druten en de
uitkomsten op te nemen in de Perspectiefnota 2021;
4. Kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers BVO DRAN 2020.
3.2

Jaarrekening 2020, begroting 2020 en meerjarenraming GR MARN

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
Om de Gemeenteraad te adviseren om de volgende zienswijze bij het algemeen
bestuur GR MARN in te dienen:
-In te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2020;
-In te stemmen met het bestemmingsvoorstel van € 31.687,-- voor de

gemeente Druten;
-In te stemmen met de begroting 2022;
-Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025.
3.3

GGD jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. Vast te stellen de zienswijze op de GGD jaarrekening 2020,
begrotingswijziging 2021 en begroting 2022, met als belangrijkste punten:
Instemmen met de jaarrekening 2020.


Het positief resultaat van € 760k terug te storten aan gemeenten.

Instemmen met de begrotingswijziging 2021.


De extra lasten voor Veilig Thuis van € 372k structureel te dekken uit
de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) van de
centrumgemeente, onder voorbehoud van besluitvorming door de
gemeenteraad van Nijmegen.

Instemmen met de begroting 2022, inclusief indexatie van 2,21%, en enkele
uitzonderingen:


Niet instemmen met extra middelen voor nieuwbouw GGD (€ 234k), en
deze pas in 2023 op te nemen vanwege de latere oplevering.



Beperkt instemmen met extra middelen voor informatieveiligheid:
alleen € 75k voor aanstellen CISO en de rest oplossen binnen de
begroting.



Niet instemmen met extra middelen voor data- en informatiegestuurd
werken (€ 175k) en ondersteuning Omgevingswet (€ 300k), en de
behoeften van gemeenten op deze thema’s eerst verder te verkennen.



Extra middelen voor Rijksvaccinatieprogramma toekennen tot een
maximum van de middelen die gemeenten daarvoor ontvangen in het
gemeentefonds.

2. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de conceptbegroting
GGD 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) voor onze eigen
gemeentelijke begroting, en deze op te nemen in de perspectiefnota 2021. Dit
bedraagt een uitzetting van € 13.679.
3.4

Jaarstukken 2020, bijgestelde begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022 MGR

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. De zienswijze uit bijlage 1 vast te stellen over de voorlopige jaarrekening
2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) waarmee u
instemt met de voorlopige jaarrekening 2020;
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2. De zienswijze uit bijlage 1 over de ontwerpbegroting 2022-2025 (en
bijstelling 2021) vast te stellen, waarmee u onder meer:





Instemt met de ontwerpbegroting 2022;

Instemt met de bijgestelde begroting 2021;

Kennisneemt van de meerjarenbegroting 2023-2025;

Kennis te nemen van de positieve financiële effecten van de

ontwerpbegroting 2022-2025 (en bijstelling 2021) van de MGR. De
effecten zijn opgenomen in de perspectiefnota 2021.
3.5

Handhavingsbeleid kinderopvang

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. De Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Druten 2021 vast te stellen,
waarmee u onder andere instemt niet te handhaven wanneer een overtreding
na herstelaanbod is opgelost;
2. De Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Druten 2018 in te trekken
per de datum waarop de beleidsregels van beslispunt 1 in werking treden.
4

Bespreekstukken

4.1

Standpuntbepaling vuurwerkbeleid 2021-2022

Besluit (Ter kennisneming aangenomen)
Het college van B&W besluit:
Kennis te nemen van de meningsvormende nota t.b.v. het debat aangaande het
vuurwerkbeleid dit jaar.
4.2

Zienswijze op de concept begroting van de Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen

Besluit (Aangehouden)
4.3

Zienswijze op de jaarrekening 2020 van het GO Arnhem Nijmegen en The
Economic Board

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
De beslisnota voor de raad over de zienswijze op de jaarrekening en het
jaarverslag van het GO Arnhem Nijmegen en The Economic Board vast te
stellen met het volgende beslispunt:
In te stemmen met verzending van bijgevoegde zienswijzebrief over het
jaarverslag en de jaarrekening 2020 van het GO Arnhem Nijmegen de The
Economic Board (TEB) waarmee:
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- het overschot van de voorlopige jaarrekening van het GO wordt ingezet voor
de tijdelijke voortzetting van de 4 PFO-secretarissen (€ 42.000),
liquidatiekosten (€ 7.500) en de financiële afronding van 2 projecten vanuit het
PFO Economie (€ 12.865);
- het restant ad. € 88.527 terug wordt gegeven aan de deelnemende
gemeenten, op basis van inwoneraantal op 1 januari 2019;
- € 140.617 van het overschot van de voorlopige jaarrekening van Stichting
The Economic Board als buffer bij de TEB wordt gelaten;
- een bedrag € 70.908 zijn de niet bestede gemeentelijke inwonersbijdragen
terug wordt gegeven aan de 18 deelnemende gemeenten.
4.4

Beslisnota Zienswijze WDW 2021 voor de gemeente Druten

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
Ten aanzien van het Jaarverslag 2020 WDW:
De bijgevoegde zienswijze over het jaarverslag 2020 van de Werkorganisatie
Druten Wijchen (WDW) vast te stellen, waarmee u:
1. Instemt met het jaarverslag 2020.

2. Het bestuur vraagt de personeelsbegroting (inhuur en ziekteverzuim)
goed te blijven volgen. Dit, met het oog op de gemaakte financiële

afspraken met de gemeenten. Maar ook met het oog op uw eigen doel
en de gemiddelde cijfers daarover binnen de sector gemeenten.

3. Het bestuur vraagt in de jaarverslaglegging het resultaat van de WDW in
één oogopslag duidelijk te maken. Dit kan ook in een begeleidende
brief bij de stukken.

Ten aanzien van de programmabegroting 2022 WDW:
De bijgevoegde zienswijze over de programmabegroting 2022 van de
Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) vast te stellen, waarmee u:



Instemt met de begroting 2022.

Het bestuur vraagt een aantal informatiesessies voor de Gemeenteraden
op te zetten. Deze gaan in op het volgende:

a. De prestaties van de WDW op het gebied van betere dienstverlening
en regionale bestuurskracht (Beter en Sterker). Dit, in overleg met het
kwaliteitspanel.

b. De doorontwikkeling van de WDW tegen de achtergrond van het niet
doorgaan van de bestuurlijke fusie.

Dit, gegeven moties en amendementen van de Gemeenteraden bij de
behandeling ‘feitenboek en draakvlakonderzoek naar een mogelijke
fusie tussen Wijchen en Druten’.

c. Het aandeel van de WDW aan bezuinigingen. Dit, omdat het
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bespreekbaar moet zijn om samen (als partners) de financiële situatie
van de WDW tegen het licht te houden.



Het bestuur vraagt de voorstellen voor extra middelen bij de
perspectiefnota’s goed financieel te onderbouwen.



Een voorbehoud maakt op de begroting van de WDW in meerjarig
perspectief in verband met de uitkomsten van de Taskforce

bezuinigingen met het oog op bezuiniging/taakstelling op de WDW.
4.5

D: jaarrekening 2020 en begroting 2022 VRGZ

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. Bijgevoegde zienswijze vast te stellen over de voorlopige jaarrekening 2020
van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna VRGZ) waarmee u:
a. instemt met de voorlopige jaarrekening 2020 en het positieve resultaat van
€ 3.722.000;
b. voor het onderdeel crisis- en rampenbestrijding deels instemt met de door
het dagelijks bestuur van de VRGZ gedane bestemmingsvoorstellen ten aanzien
van het positieve resultaat van € 2.909.000 en:
- hiervan € 710.000 toe te voegen aan de algemene reserve crisis- en
rampenbestrijding en;
- hiervan € 130.000 toe te voegen aan een te vormen bestemde reserve
duiktaak en;
- hiervan € 470.00 in plaats van de voorgestelde € 699.000 toe te voegen aan
te vormen bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden door corona waarvan:
• € 170.000 voor achterstallig onderhoud brandweerkazernes
• € 50.000 voor opleiden en oefenen van de crisisorganisatie
• € 50.000 voor voorbereidende werkzaamheden rechtmatigheid
• € 200.000 voor het project archiefverbetering (DIV) toe te voegen in plaats
van het voorgestelde bedrag van € 329.000. De € 129.000 alsnog uit te keren
aan de deelnemende gemeenten.
• 100.000 voor kwetsbaarheden HRM niet toe voegen aan de reserve en in
plaats daarvan alsnog uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
- hiervan 1.370.000 uit te keren de deelnemende gemeenten en dit toe te
voegen aan de algemene reserve.
c. voor het onderdeel Regionale Ambulance Voorziening (RAV) in te stemmen
met het bestemmingsvoorstel om het positieve resultaat van € 813.000 toe te
voegen aan de reserve aanvaardbare kosten RAV;
1. Bijgevoegde zienswijze vast te stellen over de ontwerpbegroting 2022
van de VRGZ waarmee u:

a. instemt met de conceptbegroting 2022 en de gevraagde extra

bijdragen voor indexering, informatiebeveiliging (CISO) en aanpassing
piket Hoofdofficier van Dienst (HOVD);
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b. niet instemt met de voorgestelde zes bezuinigingsopties door het

bestuur van de VRGZ en vraagt aan het bestuur van de VRGZ met reële

bezuinigingsvoorstellen te komen die geen negatieve gevolgen hebben
voor de operationele prestaties en dienstverlening en zodoende
merkbaar zijn voor onze inwoners waarbij alsnog de gevraagde

generieke korting in de begroting 2022 van de VRGZ kan worden
gerealiseerd;

c. kennis neemt van de meerjarenraming 2023-2025.
4.6

Jaarstukken GR-ODRN 2020, begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&&W besluit:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2020 van de GR ODRN;
2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming, door het voordelig
rekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve;
3. In te stemmen met de aangepaste begroting 2021;
4. In te stemmen met de begroting 2022, zij het met kanttekening;
5. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025;
6. Separaat een besluit te nemen over de vervanging van het zaaksysteem
(WRS), ad. € 310.000,--.
4.7

Reparatie kunst en herdenkingswerken

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. De "Bestemmingsreserve onderhoud kunstwerken en vervanging kunst
openbare ruimte" in 2021 voor € 4.000,-- (excl. btw) in te zetten in verband
met de
- reparatie van “Entree” (het Burgemeester Luske monument) (€ 3.000,-- excl.
btw);
- gieten en plaatsen van een epoxy beeldje Dromerig Meisje (€ 500,-- excl.
btw);
- het maken en plaatsen van een gegraveerde tekstplaat bij de Tabaksnijder
(€ 500,-- excl. btw).
2. Dit verwerken in de voorjaarsnota 2021.

Voor agendapunt sluiting zie volgende pagina (pagina 7)
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Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders op
18 mei 2021

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

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

Pagina 7

