- Openbaar –
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 47
dinsdag 20 november 2018

Datum

20-11-2018

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester J.Th.C.M. Verheijen

Aanwezigen

Burgemeester J.Th.C.M. Verheijen, de wethouders P.L.J. Loermans, N.G.
Derks, G.W.R. Gerrits en T.T.M. Burgers en gemeentesecretaris R. Boer

1.o

Vaststellen Openbare besluitenlijst 13 november 2018
Besluit
Conform

2.o

Gemeenschappelijke regelingen
Besluit
Besproken

3.o

Uitnodigingen
A) Pub quiz Rotary 14 februari 2019
B) 7de Plattelands Parlement Gelderland 23 februari 2019
Besluit
A college verhinderd
B burgemeester Verheijen gaat

4.o

Terugkoppeling commissievergadering 15 november &
voorbespreken bezoek Zwembad de Meerval
Besluit
Besproken

5.o

18.22819 Informatienota voor de raad. Organisatiestructuur
Zwembad De Meerval BV
Wethouder P.L.J. Loermans
Vast te stellen de informatienota voor de raad met de volgende
informatiepunten:
- Organisatiestructuur Zwembad de Meerval
Besluit
Conform
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6.o

18.23521 Informatienota voor de raad. Initiatiefvoorstel PvdA
''Wél-doen''
Wethouder N.G. Derks
Vast te stellen de informatienota voor de raad met de volgende
informatiepunten:
- Het college ondersteunt de intentie achter het initiatiefvoorstel
- Het college wil de nadere invulling aanpassen aan de lokale mogelijkheden
en kansen
Besluit
Conform

7.o

18.23528 Informatienota voor de raad. Proces evaluatie
windenergie
Wethouder T.T.M. Burgers
Vast te stellen de informatienota voor de raad met het volgende
informatiepunt:
- In januari 2019 start de evaluatie van de Wijchense gedragscode
windenergie om te beoordelen of de gedragscode doelmatig en doeltreffend
is geweest.
- Uiterlijk 1 juni 2019 ontvangt uw raad het onderzoeksrapport.
Besluit
Met tekstuele aanpassing conform

8.o

18.20548 Beslisnota voor de raad. Vaststellen
belastingverordeningen 2019
Wethouder G.W.R. Gerrits
Vast te stellen de beslisnota voor de raad met de volgende beslispunten:
1. De Verordening onroerende zaakbelastingen 2019 vast te stellen en de
Verordening onroerende zaakbelastingen 2018 in te trekken;
2. De verordening rioolheffing 2019 vast te stellen en de verordening
rioolheffing 2018 in te trekken;
3. De verordening reinigingsheffingen 2019 vast te stellen en de
verordening reinigingsheffingen 2018 in te trekken;
4. De verordening hondenbelasting 2019 vast te stellen en de verordening
hondenbelasting 2018 in te trekken;
5. De verordening toeristenbelasting 2019 vast te stellen en de verordening
toeristenbelasting 2018 in te trekken;
6. De verordening reclamebelasting Wijchen Centrum 2019 vast te stellen
en de verordening reclamebelasting Wijchen Centrum 2018 in te trekken;
7. De verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Bijsterhuizen 2019 vast
te stellen en de verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Bijsterhuizen
2018 in te trekken;
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8. De verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Wijchen Oost 2019
vast te stellen en de verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Wijchen
Oost 2018 in te trekken;
9. Instemt met de eenmalige lastenverlichting afvalstoffenheffing van € 24
per aansluiting
10. De gewijzigde paragraaf 3 lokale heffingen van de begroting 2019-2022
vast te stellen en de begroting hiermee aan te passen.
Besluit
Met tekstuele aanpassing conform
9.o

18.13811 Beslisnota voor de raad. Subsidieverlening 2019 stichting
Bedrijventerrein Wijchen-Oost
Wethouder N.G. Derks
Vast te stellen de beslisnota voor de raad met de volgende beslispunten:
1. In te stemmen voor het jaar 2019 met een budgetsubsidie van € 112.000
aan Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Wijchen-Oost, conform de
ingediende begroting.
Besluit
Conform

10.o

18.18707 Beslisnota voor de raad. Sudsidieverlening 2019 Stichting
Centrum Management Wijchen
Wethouder N.G. Derks
Vast te stellen de beslisnota voor de raad met de volgende beslispunten:
1. In te stemmen voor het jaar 2019 met een budgetsubsidie van € 140.000
aan het CMW, conform de ingediende begroting.
Besluit
Conform

11.o

18.13809 Beslisnota voor de raad. Subsidieverlening 2019 Stichting
Ondernemersfonds Bedrijventerrein Bijsterhuizen
Wethouder N.G. Derks
Vast te stellen de beslisnota voor de raad met de volgende beslispunten:
1 . In te stemmen voor het jaar 2019 met een budgetsubsidie van €
150.000 aan Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Bijsterhuizen,
conform de ingediende begroting.
Besluit
Conform
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12.o

18.22278 Beslisnota voor de raad. Legesverordening, verordeningen
precarioheffing en marktgelden
Wethouder G.W.R. Gerrits
Vast te stellen de beslisnota voor de raad met de volgende beslispunten:
1. De legesverordening 2019 met bijbehorende legestabel vast te stellen en
de legesverordening 2018 in te trekken;
2. De verordening marktgelden 2019 vast te stellen en de verordening
marktgelden 2018 in te trekken;
3. De precariobelastingverordening 2019 vast te stellen met bijbehorende
tarieventabel en de precariobelastingverordening 2018 in te trekken.
Besluit
Met tekstuele aanpassing conform

13.o

18.23094 Beslisnota voor het college. Vervangen sportvloer
sporthal Arcus
Wethouder P.L.J. Loermans
Vast te stellen de beslisnota voor het college met de volgende beslispunten:
1. Akkoord te gaan met het opwaarderen van de sportvloer in de
wedstrijdhal van Arcus naar klasse 1.
2. Akkoord te gaan met een opdracht aan Sika in afwijking van ons
aanbestedingsbeleid.
3. De meerkosten op rekening van Triwy te verwerken in hun huurcontract
voor Arcus.
Besluit
Met tekstuele aanpassing conform

14.o

Rondvraag
Besluit
Geen gebruik van gemaakt

Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,

De burgemeester,
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