- Openbaar –
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 51
dinsdag 18 december 2018

Datum

18-12-2018

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 openbare besluitenlijst 11 december 2018
Besluit
Openbare is conform

2.o

Gemeenschappelijke regelingen
Besluit
Besproken

3.o

Uitnodigingen & Ingekomen stukken
Ingekomen stukken
A) Briefing gemeenten Zuid-Gelderland voor aanpak RES
F) Nagekomen: Brief transitievergoeding
Uitnodigingen
B) 17 januari 2019 VNG Atriumlezing
C) 07 Februari 2019 Bijeenkomst vernieuwing lokale democratie
D) 15 februari 2019 Sint-Janslezing
E) Nieuwjaarsbijeenkomsten januari 2019
Besluit
A. Vka
B. College verhinderd
C. Wethouders Derks en Loermans gaan
D. College verhinderd
E. Apart genotuleerd
F. Vka

4.o

Terugkoppelen informatiebijeenkomst 13 december en
voorbespreken raadsvergadering 20 december
Besluit
Besproken

5.o

18.24567 Informatienota voor de raad. Antwoord op schriftelijke
vragen CDA over verlaging OZB vrijwilligersorganisaties
Wethouder G.W.R. Gerrits
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Vast te stellen het antwoord op schriftelijke vragen van de fractie: CDA over
Verlaging OZB vrijwilligersorganisaties.
Besluit
Met tekstuele aanpassing conform
6.o

18.24242 Informatienota voor de raad. Antwoord op schriftelijke
vragen PvdA over ballon oplatingen
Burgemeester J.Th.C.M. Verheijen
Vast te stellen het antwoord op schriftelijke vragen van de fractie PvdA en
Sociaal Wijchen over ballon oplatingen.
Besluit
Conform

7.o

18.23693 Informatienota voor de raad. Motie inhaakkalender
duurzaamheid
Wethouder T.T.M. Burgers
Vast te stellen de informatienota voor de raad met de volgende
informatiepunten:
1. De aangereikte duurzaamheidsdagen zijn meegenomen in de interne
uitgebreide contentkalender voor Ons groene gezicht.
2. We attenderen inwoners en bedrijven via de website Ons groene gezicht
op de duurzaamheidsdagen en roepen op hun groene gezicht te laten zien.
3. We bepalen per moment op welke wijze de duurzaamheidsdagen worden
opgepakt, afhankelijk van de actualiteit. Zo nodig behandelen we het
desbetreffende onderwerp op een ander moment of een andere manier.
Besluit
Met tekstuele aanpassing conform

8.o

18.24544 Informatienota voor de raad. Circulair inkopen n.a.v.
aangenomen motie 5 juli 2018 (18.2.18719)
Wethouder T.T.M. Burgers
Vast te stellen de informatienota voor de raad met de volgende
informatiepunten:
Ter kennisgeving aan de Raad.
1. De resultaten van het onderzoek naar circulair inkopen.
2. Aan de slag met circulair inkopen geplaatst in de tijd.
Besluit
Met tekstuele aanpassing conform
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9.o

18.24056 Informatienota voor de raad. Aanpak jongerenoverlast
Wijchen
Burgemeester J.Th.C.M. Verheijen
Vast te stellen de informatienota voor de raad met de volgende
informatiepunten:
1. Kennis te nemen van de aanpak jongerenoverlast in de gemeente
Wijchen
Besluit
Met tekstuele aanpassingen conform

10.o

18.20895 Beslisnota voor de raad. Het bekrachtigen van
geheimhouding op bijlage bij beslisnota Krediet herinrichting
Dorsvlegel
Wethouder G.W.R. Gerrits
Vast te stellen de beslisnota voor de raad met de volgende beslispunten:
- Het bekrachtigen van geheimhouding op de financiële bijlage bij beslisnota
Krediet herinrichting Dorsvlegel
Besluit
Met tekstuele aanpassing conform

11.o

18.16234 Beslisnota voor de raad. Maatschappelijke begeleiding
statushouders 2019
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 Stichting
Vluchtelingenwerk Oost Nederland (VWON).
2. Voor de uitvoering van de huisvesting, taalcoaching en maatschappelijke
begeleiding van statushouders in 2019 een budgetsubsidie te verlenen aan
VWON van € 110.033,=
3. De inzet van de participatiecoach voor statushouders te continueren in
2019, op basis van een positieve evaluatie over 2018, en daarvoor €
75.000,= beschikbaar te stellen aan VWON.
4. Een pilot te starten met als titel; “De dubbele aanpak voor
statushouders”, en daarvoor € 16.650,= aan I&I beschikbaar te stellen.
5. Bovenstaande bedragen te dekken uit de bestemmingsreserve Integratie
en participatie statushouders.
6. Bovenstaande bedragen te dekken uit de bestemmingsreserve
Integratie en participatie statushouders.
Besluit
Met tekstuele aanpassing conform
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12.o

18.15734 Beslisnota voor de raad. CPO Bergharen
Wethouder G.W.R. Gerrits
Vast te stellen de beslisnota voor de raad met de volgende beslispunten:
1. Voor het CPO initiatief een werkkrediet van €50.000,- beschikbaar te
stellen voor het voorfinancieren van de plankosten en een grondexploitatie
te openen.
Besluit
Conform

13.o

18.16329 Beslisnota voor de raad. Het splitsen van de bestaande
boerderij in twee woningen op het perceel aan de molenhoek 4 te
Hernen
Wethouder G.W.R. Gerrits
Vast te stellen de beslisnota voor de raad met de volgende beslispunten:
Het bestemmingplan “Buitengebied, Molenhoek 4
stellen.

te Hernen” vast te

Besluit
Conform
14.o

18.1350 Beslisnota voor de raad. vaststelling bestemmingsplan
Fleuren Fourage
Wethouder G.W.R. Gerrits
Vast te stellen de beslisnota voor de raad met de volgende beslispunten:
1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals
opgenomen in de Nota beantwoording zienswijzen;
2. het bestemmingsplan ‘Vrachtwagenstalling Fleuren Fourage’ ongewijzigd
vast te stellen, zowel in analoge vorm als digitaal met IDN:
NL.IMRO.0296.BHRGrotestr36-VG01, overeenkomstig de daartoe behorende
verbeelding, regels en toelichting;
3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.
Besluit
Conform

15.o

18.20777 Beslisnota voor het college. Aanpassing beleidsregels
Kindregeling
Wethouder N.G. Derks
Vast te stellen de beslisnota voor het college met de volgende beslispunten:
In stemmen met de aangepaste beleidsregels Kindregeling Wijchen (bijlage
1)
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Besluit
Conform
16.o

18.23436 Beslisnota voor het college. Het verschuiven van het
bouwvlak aan de Akkerweg 3a te Wijchen
Wethouder G.W.R. Gerrits
Vast te stellen de beslisnota voor het college met de volgende beslispunten:
1. Principemedewerking te verlenen aan het verschuiven van het
bouwvlak en het deels wijzigen van de bestemming agrarisch naar wonen
op het perceel aan de Akkerweg 3a te Wijchen.
Besluit
Conform

17.o

18.24662 Beslisnota voor het college. Inzameling oud papier 2019
Wethouder P.L.J. Loermans
Vast te stellen de beslisnota voor het college met de volgende beslispunten:
1. In te stemmen met éénmalige dekking van de meerkosten van de oud
papier inzameling in 2019 uit het regionale Vereveningsfonds Oud Papier.
2. De vergoeding voor de inzamelende verenigingen vast te stellen op het
niveau van 2018.
3. DAR opdragen om voor 01-06-2019 de structurele oplossing en effecten
aan de deelnemende gemeenten voor te leggen.
Besluit
Conform

18.o

18.25224 Beslisnota voor het college. Overeenkomst gegevens
verwerking Regionaal Doelgroepenvervoer
Wethouder P.L.J Loermans
Vast te stellen de beslisnota voor het college met de volgende beslispunten:
1. De voorzitter van BVO DRAN vanuit de gemeente Wijchen te mandateren
tot het ondertekenen van de aanvullende overeenkomst op
gemeenschappelijke regeling.
Besluit
Conform
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19.o

18.8452 Beslisnota voor het college. Evenementenbeleid Gemeente
Wijchen
Burgemeester J.Th.C.M. Verheijen
Vast te stellen de beslisnota voor het college en de burgemeester met de
volgende beslispunten:
1. Het Evenementenbeleid gemeente Wijchen vast te stellen.
2. Het Lokaal evenementenbeleid gemeente Wijchen in te trekken.
Beslispunten burgemeester:
3. De Beleidsregel ontheffing artikel 4 lid 4 en 35 Drank- en Horecawet in te
trekken.
4. De Factsheet paracommercie in te trekken.
Besluit
Conform

20.o

Rondvraag
Geen gebruik van gemaakt.

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