De Gemeenteraad van Wijchen
Adviezen en toezeggingen commissievergadering van
9 juni 2022

2. Vaststellen lijst adviezen en toezeggingen van de commissievergadering van 12 mei 2022
Besluit: De concept lijst adviezen en toezeggingen van de commissievergadering van 12 mei 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. 75650 Beslisnota Structurele extra inzet preventie jeugd en
regieteam
Advies: Wijchen lokaal kondigt aan mogelijk met een motie te komen.
De commissie adviseert bespreking in de raad van 30 juni.
Wijchen Lokaal heeft direct na afloop van de vergadering doorgegeven
geen motie in te dienen naar aanleiding van deze beslisnota. Dit betekent dat bovenstaand advies komt te vervallen en de beslisnota als hamerstuk geagendeerd kan worden voor de raadsvergadering van 30 juni.
7. 75904 Beslisnota Wijziging APV Wijchen i.v.m.
(schijn)gevechten en Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's)
Advies: De commissie adviseert de beslisnota als hamerstuk voor de
raadsvergadering van 30 juni te agenderen.
8. 72848 Informatienota Participatie en communicatie nieuwbouw Wijchen-West
Advies/ conclusie: De commissie heeft aan het college kenbaar gemaakt hoe de commissie en de raad geïnformeerd worden over het participatieproces en neemt de informatienota voor kennisgeving aan.
Toezeggingen
6. 75650 Beslisnota Structurele extra inzet preventie jeugd en
regieteam
-

Wethouder Schouten zegt toe dat de structurele extra inzet van
het Sociaal Wijkteam meegenomen wordt in de monitoring, die
twee keer jaar plaatsvindt. De raad krijgt hier verslaglegging
van.
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7. 75904 Beslisnota Wijziging APV Wijchen i.v.m.
(schijn)gevechten en Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's)
-

Wethouder Gerrits zegt toe dat de raad een terugkoppeling krijgt
over de situatie rondom de ‘hoodfights’ in de kasteeltuin.

8. 72848 Informatienota Participatie en communicatie nieuwbouw Wijchen-West
-

Wethouder Gerrits zegt toe dat de verslagen rondom het participatieproces openbaar worden gemaakt en gelijktijdig gedeeld
worden met de raad.
Wethouder Gerrits zegt toe dat de groep ontevreden inwoners
aan de rand van het gebied persoonlijk geïnformeerd worden
over de ontwikkelingen.
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