Besluitenlijst College BenW openbaar Druten
Datum

30-03-2021

Tijd

9:30 - 12:00 uur

Locatie

Druten, De Waai

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 23 maart 2021 ter kennisgeving aangenomen.
3

Hamerstukken

3.1

Afsluiten van een langlopende lening 2021

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. Een langlopende lening af te sluiten van € 7 miljoen/lineair/looptijd 10 jaar
tegen een rentepercentage van indicatief 0,15 (stand 10-03-2021);
2. Offertes op te vragen bij minimaal twee banken die voldoen aan de
voorwaarden uit het treasurystatuut;
3. De lening aan te trekken bij de bank die de gunstigste offerte uitbrengt;
4. De financiële consequenties te verwerken in de perspectiefnota 2021 en
aansluitend in de begroting 2022-2025.
3.2

Heroriëntatie zelfstandigen Druten

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
1. In te stemmen met de nota ‘Heroriëntatie zelfstandigen’ (bijlage 1) en zo
extra ondersteuning mogelijk te maken van door Corona gedupeerden
zelfstandigen;
2. De kosten voor “heroriëntatie zelfstandigen”, € 37.250,- te dekken uit de
extra middelen re-integratie die in de decembercirculaire voor 2021 aan
Druten zijn toegekend;
3. De raad te informeren met bijgaande informatienota (bijlage 2).

3.3

Informatienota voor de gemeenteraad over het behoud van de
techniekprofielen in het onderwijsprogramma van het Pax Christi College

Besluit (Aangenomen)
Het College van B&W besluit:
1. De informatienota “Techniekprofielen op het Pax Christi College blijven
behouden” vast te stellen;
2. De informatienota aan de raad voor te leggen.
4

Bespreekstukken

4.1

Motie Huisvestingsverordening Druten

Besluit (Aangenomen met tekstuele aanpassingen)
Het college van B&W besluit:
De Informatienota voor de Gemeenteraad met onderwerp Motie vreemd
Huisvestingsverordening Druten vast te stellen.
4.2

Beslisnota Woningbouw 2020 -2025 Druten

Besluit (Aangenomen met tekstuele aanpassingen)
Het College van B&W besluit:
Akkoord te gaan met de beslisnota voor de gemeenteraad Woningbouw 20202025 Druten.
4.3

Uitvoering amendement Aanpak wijken Druten-Zuid

Besluit (Aangehouden)
Het college van B&W besluit de informatienota aan te houden.
4.4

Behoefte voetbal Druten

Besluit (Aangehouden)
Het college van B&W besluit het voorstel aan te houden.
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5

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

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

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