- Openbaar –
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 03
dinsdag 15 januari 2019

Datum

15-01-2019

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 08 januari 2019
Besluit
Conform

2.o

Gemeenschappelijke regelingen
Besluit
Besproken

3.o

Uitnodigingen & ingekomen stukken
Er zijn geen uitnodigingen of ingekomen stukken binnengekomen

4.o

Voorbespreken commissievergadering 17 januari 2019
Besluit
College doet formeel verzoek aan agendacommissie en raad om Dorsvlegel
te agenderen voor de raadsvergadering 31/1

5.o

19.24309 Informatienota voor de raad. Antwoord op schriftelijke
vragen van de fractie CDA over zwerfafval in het buitengebied
Wethouder P.L.J. Loermans
Vast te stellen de informatienota voor de raad met:
- Het antwoord op schriftelijke vragen van de fractie: CDA omtrent het
zwerfafval in het buitengebied.
Besluit
Met tekstuele aanpassing conform

6.o

19.24313 Informatienota voor de raad. Antwoord op schriftelijke
vragen van de fractie CDA over grootschalig zonnepark Hernen
Wethouder T.T.M. Burgers
Vast te stellen de informatienota voor de raad met:
- Het antwoord op schriftelijke vragen van de fractie: CDA over grootschalig
zonnepark Hernen
Besluit
Met tekstuele aanpassing conform
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7.o

19.11723 Informatienota voor de raad. Starten fase 2 gedragscode
windenergie Wijchen voor Wind in Wijchen op Bijsterhuizen Noord
Wethouder T.T.M. Burgers
Vast te stellen de informatienota voor de raad met het volgende
informatiepunt:
- In deze nota vatten wij de inspraakreacties op het initiatief van Wind in
Wijchen samen voor drie windturbines op Bijsterhuizen en brengen wij u op
de hoogte van het besluit om dit initiatief door te laten gaan naar de
volgende fase, de ontwikkel- en bouwfase.
Besluit
Met tekstuele aanpassing conform

8.o

19.20548 Beslisnota voor de raad. Vaststellen
wijzigingsverordening voor de verordening reclamebelasting
Bedrijventerrein Wijchen Oost 2019
Wethouder G.W.R. Gerrits
Vast te stellen de beslisnota voor de raad met de volgende beslispunten:
1. De wijzigingsverordening voor de verordening reclamebelasting
Bedrijventerrein Wijchen Oost 2019 vast te stellen.
Besluit
Conform

9.o

19.11723 Beslisnota voor het college. Start fase 2 volgens de
gedragscode Windenergie Wijchen
Wethouder T.T.M. Burgers
Vast te stellen de beslisnota voor het college met de volgende beslispunten:
1. Wind in Wijchen met het initiatief op Bijsterhuizen Noord door te laten
gaan naar de ‘ontwikkel- en bouwfase’ (= fase 2) van de gedragscode
windenergie Wijchen.
Besluit
Conform

10.o

19.23202 Beslisnota voor het college. Vaststellen wijzigingsbesluit
Gemeenschappelijke Regeling ODRN en Toelichting
Wethouder G.W.R. Gerrits
Vast te stellen de beslisnota voor het college met de volgende beslispunten:
1. Vaststellen wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
2. Vaststellen Toelichting op de Gemeenschappelijke Regeling
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Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Besluit
Conform
11.o

19.25305 Beslisnota voor het college. Voortgang gemeentegids
Wijchen
Burgemeester J.Th.C.M. Verheijen
Vast te stellen de beslisnota voor het college met de volgende beslispunten:
1. We beëindigen in januari 2019 het contract met uitgever Akse Media en
geven in opdracht van de gemeente Wijchen geen gemeentegids meer uit
vanaf 2019.
Besluit
Met tekstuele aanpassing conform

12.o

Rondvraag
Besluit
Geen gebruik van gemaakt

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