- Openbaar –
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 04
dinsdag 22 januari 2019

Datum

22-01-2019

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

vaststellen openbare besluitenlijst 15 januari 2019
Besluit
Conform

2

Gemeenschappelijke regelingen
Besluit
Besproken

3

Uitnodigingen & ingekomen stukken
Uitnodigingen
A) Concert Soli Deo Gloria : 27 januari 2019
B) Sint-Janslezing: 15 februari 2019
C) 44 jarig jubileum carnavalsvereniging De Berendonckers: 23 en 24
februari 2019
Besluit
A. Helaas verhinderd
B. Helaas verhinderd
C. Wethouder Loermans en burgemeester Verheijen gaan naar receptie

4

Terugkoppelen commissievergadering 17 januari en voorbespreken
extra commissievergadering 24 januari
Besluit
Besproken

5

19.26760 Informatienota voor de raad. Stand van zaken moties,
amendementen en toezeggingen vierde kwartaal 2018
Gemeentesecretaris R. Boer
Vast te stellen de informatienota voor de raad met de volgende
informatiepunten:
Wij informeren u per kwartaal over de stand van zaken rondom de
toezeggingen, moties en amendementen. Dit doen wij aan de hand van een
lijst waarop alle toezeggingen, moties en amendementen zijn verzameld.
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Besluit
Met tekstuele aanpassing conform
6

19.26537 Informatienota voor de raad. Antwoord op schriftelijke
vragen K8W over kwaliteit dienstverlening Dar
Wethouder P.L.J. Loermans
Vast te stellen de informatienota met:
- Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie Kernachtig Wijchen over
Kwaliteit dienstverlening Dar
Besluit
Conform

7

19.25621 Informatienota voor de raad. Antwoord op schriftelijke
vragen D66 Ja-Ja sticker
Wethouder P.L.J. Loermans
Vast te stellen de informatienota met:
- Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie D66 over Ja/Ja sticker.
Besluit
Conform

8

19.23695 Informatienota voor de raad. Lokale woonagenda Wijchen
Wethouder G.W.R. Gerrits
Vast te stellen de informatienota voor de raad met de volgende
informatiepunten:
- Met de lokale uitvoeringsagenda geven we uitvoering aan ons lokale
woonbeleid.
- De lokale uitvoeringsagenda geeft een actueel overzicht van de wijze
waarop we uitvoering geven aan de nieuwbouwopgave, als onderdeel van
ons lokale woonbeleid
- Gelet op de huidige planvoorraad (zie uitvoeringsagenda in bijlage), de
status en voortgang hiervan, mag worden verwacht dat Wijchen de
regionaal afgesproken versnellingsopgave gaat realiseren.
Besluit
Met tekstuele aanpassing conform

9

19.25614 Beslisnota voor het college. Nota van uitgangspunten
aanbesteding hulp bij het huishouden
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Wethouder T.T.M. Burgers
Vast te stellen de beslisnota voor het college met de volgende beslispunten:
1. De nota van Uitgangspunten Aanbesteding Hulp bij het huishouden 2019
vast te stellen.
2. In te stemmen met de inhuur van Hellendoorn Advies Begeleiding en
Coaching voor de projectvoorbereiding en de begeleiding van de
aanbestedingsprocedure.
3. In te stemmen met de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst
‘Aanbesteding Hulp bij het huishouden 2019’.
4. De kosten voor de gemeente Wijchen ad €3450,- te dekken uit de
Reserve Wmo klassiek.
Besluit
Conform
10

19.21407 Beslisnota voor het college. Bezwaarschrift van de heer
P.W.J. Loermans
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

11

Rondvraag
Besluit
Geen gebruik van gemaakt

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