- Openbaar –
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 49
dinsdag 4 december 2018
Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

04-12-2018

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Voorzitter

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 Besluitenlijsten 27 november 2018
Besluit
Beide conform

2.o

Gemeenschappelijke regelingen
Besluit
Besproken

3.o

Uitnodigingen & Ingekomen stukken
Uitnodigingen
A) 't Mozaïek 13 december 2018
B) Gelderland Geletterd! 7 december 2018
Besluit
Beide uitnodigingen helaas verhinderd

4.o

Terugkoppeling raadsvergadering 29 november en voorbespreken
gesprekstafel en commissievergadering 6 december
Besluit
Besproken

5.o

18.18628 Beslisnota voor de raad. Subsidie 2019 Rondom Wijchen,
MeerVoormekaar en MEE Gelderse Poort
Wethouder T.T.M. Burgers
Vast te stellen de beslisnota voor de raad met de volgende beslispunten:
1. Aan Rondom Wijchen voor 2019 een subsidie te verlenen van €
11.184.296.
2. Aan MeerVoormekaar voor 2019 een subsidie te verlenen van €
1.063.798.
3. Aan MEE Gelderse Poort voor 2019 een subsidie te verlenen van €
1.046.428.
De subsidies te dekken binnen de vastgestelde begroting 2019.

Besluit
Conform
6.o

18.18290 Beslisnota voor de raad. Budgetsubsidie Voedselbank
Wethouder N.G. Derks
Vast te stellen de beslisnota voor de raad met de volgende beslispunten:
1. Af te wijken van artikel 1 sub j van de Algemene subsidieverordening
2018 en een budgetsubsidie voor 1 jaar te verstrekken aan de Voedselbank
Wijchen & Beuningen.
2. Het verlenen van een budgetsubsidie van € 15.000,- aan de Voedselbank
Wijchen & Beuningen voor het jaar 2019.
Besluit
Conform

7.o

18.20498 Beslisnota voor de raad. Grondprijzenbrief 2019
Wethouder G.W.R. Gerrits
Vast te stellen de beslisnota voor de raad met de volgende beslispunten:
1. In te stemmen met de grondprijzenbrief 2019 met daarin opgenomen:
• verhoging van de grondprijzen met 5% ;
• Aparte categorie opnemen voor kleine en betaalbare koopwoningen;
• Aparte categorie opnemen voor middenhuur tot ca. €900;
• prijzen voor groenstroken niet te verhogen;
• handhaving korting van 10% op de grondprijs van vrije sectorkavels in de
kerkdorpen.
Besluit
Met tekstuele aanpassing conform

8.o

18.24268 Informatienota voor het college. Monitor Wmo en Jeugd
Q3
Wethouder T.T.M. Burgers
Vast te stellen de informatienota voor het college met de volgende
informatiepunten:
- Op 13 december 2018 is er een informatiebijeenkomst met de
gemeenteraad over de monitor Jeugd en Wmo Q1-Q3 2018.
Deze nota bevat de kernpunten uit deze monitor.
Besluit
Conform

9.o

18.22375 Beslisnota voor het college. Bezwaarschrift van de familie
Hendriks tegen de afwijzing van het verzoek om handhaving tegen
een activiteit in Sportcentrum Arcus, Campuslaan 14 Wijchen
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Burgemeester J.Th.C.M. Verheijen
Vast te stellen de beslisnota voor het college met de volgende beslispunten:
1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
2. Het bestreden besluit in stand te laten.
Besluit
Conform
10.o

18.21617 Beslisnota voor het college. Mandaatbesluit ODRN
Wethouder G.W.R. Gerrits
Vast te stellen de beslisnota voor het college met de volgende beslispunten:
1. Het Algemeen mandaatbesluit omgevingsdienst regio Nijmegen –
gemeente Wijchen vast te stellen.
2. Te bepalen dat dit besluit op 1 januari 2019 in werking treedt.
3. Het Mandaatbesluit omgevingsdienst regio Nijmegen, vastgesteld op 9
februari 2013 (Wegwijs Wijchen, 17-04-2013) en sindsdien gewijzigd op 30
augustus 2016, per 1 januari 2019 in te trekken.
Besluit
Conform

11.o

18.15023 Beslisnota voor het college. Realisatie van een
bedrijfswoning aan de Flerdeweg 6a te Hernen
Wethouder G.W.R. Gerrits
Vast te stellen de beslisnota voor het college met de volgende beslispunten:
1. In principe medewerking te verlenen aan het plan voor de realisatie van
een bedrijfswoning aan de Flerdeweg 6a te Hernen.
Besluit
Conform

12.o

18.24259 Beslisnota voor het college. Aanwijzingsbesluit
parkeerverbod (brom)fietsen op de markt
Wethouder P.L.J. Loermans
Vast te stellen de beslisnota voor het college met de volgende beslispunten:
1. Deel van de markt conform bijlage 1 aan te wijzen als een gebied waar
het verbod geldt om (brom)fietsen te plaatsten of te laten staan
Besluit
Met tekstuele aanpassing conform

13.o

18.22801 Beslisnota voor het college. Cultuur- en erfgoedpact Rijk
van Nijmegen
Pagina 3

Openbare besluitenlijst 4 december 2018

Wethouder P.L.J. Loermans
Vast te stellen de beslisnota voor het college met de volgende beslispunten:
1. In te stemmen met het Cultuur- en erfgoedpact Programma Rijk van
Nijmegen 2018-2020.
2. Hiervoor subsidie aan te vragen binnen de provinciale subsidieregeling
Cultuur- en erfgoedparticipatie.
3. Voor Wijchen maximaal € 3.551 per jaar beschikbaar te stellen in 2018,
2019 en 2020.
4. Het college van de gemeente Nijmegen te mandateren om namens
Wijchen de aanvragen tot subsidieverlening en –vaststelling binnen de
provinciale subsidieregeling Cultuur- en erfgoedparticipatie te doen, en alle
hiermee verband houdende handelingen te verrichten, waarbij
ondermandaat is toegestaan.
Besluit
Conform
14.o

18.18528 Beslisnota voor het college. Vaststelling subsidie 2017
Kans en Kleur
Wethouder P.L.J. Loermans
Vast te stellen de beslisnota voor het college met de volgende beslispunten:
1. De subsidie aan Kans & Kleur van 2017 voor muziekonderwijs,
combinatiefunctionarissen en activiteiten brede scholen vast te stellen op
€ 367.689.
Besluit
Conform

15.o

Rondvraag
Besluit
Geen gebruik van gemaakt

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen,
De secretaris,
De burgemeester,
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