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B en W Uitgelicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze
samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een
beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Jeugd en politiek: Evaluatie en vervolg
De raad en het college wil de jeugd meer betrekken bij de politiek. Afgelopen jaar zijn leerlingen van het Pax
junior naar het Binnenhof in Den Haag geweest. Het doel van deze pilot was om de kinderen op een
aantrekkelijke en interactieve manier meer te leren over de politiek. Alle deelnemers waren zeer positief.
Vandaar dat er nu een programma Jeugd en Politiek is opgesteld. Met dit programma willen we dat de jeugd
beter begrijp hoe de lokale en landelijke politiek georganiseerd is. Dat ze meer interesse krijgen en beter in
staat zijn om de politiek te blijven volgen. En dat ze op latere leeftijd gaan stemmen en mogelijk actief gaan
deelnemen aan de (lokale) politiek. Het programma bestaat onder andere uit het meedoen aan de
Kindergemeenteraad en een bezoek brengen aan het gemeentehuis.
Verlengen sponsorovereenkomst Dijkensport 2018-2021
DijkenSport.nl krijgt tot en met 2021 jaarlijks een bedrag van € 12.600,-. Het bedrag is opgebouwd uit een deel
sponsoring, facilitaire ondersteuning en inzet van uren. DijkenSport.nl wordt in 2019 voor de 20ste keer
gehouden. Het is een evenement met een grote toegevoegde waarde voor onze gemeente. Het eerste
weekend in september staat in het teken van sportief zijn dankzij de dijken. Regionaal is DijkenSport.nl een
begrip. Mensen komen van heinde en ver om in onze gemeente bourgondisch te wandelen of te fietsen. Om te
hardlopen en te wielrennen.
Benoeming M.J. van Dasselaar als ombudsman en verlenen eervol ontslag huidige ombudsman dr.
J.G.M. Assen
Mevrouw dr. J.G.M. Assen heeft haar ontslag ingediend per 1 oktober. Op die datum liep haar
benoemingsperiode af. Wij stellen de raad voor om mevrouw M.J. van Dasselaar te benoemen als ombudsman
voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024.

College
Op dinsdag 6 november is de bekendmaking van de verkiezing Ondernemer van het Jaar Maas en Waal 2018.
Burgemeester Vincent van Neerbos en wethouders Ans Mol en Sander Bos zijn om 19.30 uur aanwezig in het
Pax Christi College in Druten waar de uitreiking plaats vindt.
Donderdag 8 november is Leste Mert in Druten. Burgemeester Vincent van Neerbos en wethouders Ans Mol,
Bert van Swam en Sander Bos zijn om 16.30 uur aanwezig in D’n Bogerd in Druten.
Zaterdag 10 november om 23.00 uur zal burgemeester Vincent van Neerbos de trekking van de loterij bij het
Toverbaltheater verrichten.

(Deze B en W Uitgelicht bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van alle openbare besluiten van de laatste
collegevergadering. Ook staan er waarschijnlijk enkele samenvattingen in van besluiten uit eerdere collegevergaderingen.
De publicatie van een samenvatting in B en W Uitgelicht wordt namelijk regelmatig één of twee weken uitgesteld, omdat de
gemeente eerst direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee voorkomt de gemeente dat direct betrokkenen via
de pers bericht krijgen over besluiten die hen heel direct aangaan).

