Besluitenlijst College BenW openbaar Wijchen
Datum

31-08-2021

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Voorzitter

Marijke van Beek

Aanwezigen

Marijke van Beek, Remco Boer, Titus Burgers, Nick Derks, Geert Gerrits
Afwezig: Paul Loermans

1

Opening

2

Gemeenschappelijke regelingen
Besluit (Aangenomen):

Besproken
3

Uitnodigingen en ingekomen stukken
1. Uitnodiging Afscheid Harriet Tiemens 10 september.
2. Struin- wandelpaden gemeente Wijchen weidevogels. (via Griffie
binnengekomen ter informatie)
3. UITNODIGING opening theater Groene Heuvels 5 september
Besluit (Aangenomen):

1. wethouders Gerrits, Burgers gaan, even afstemmen met Loermans of hij ook
wil.
2. T.k.a.
3. Wethouder Derks is bij de opening. Burgemeester van Beek stemt even af
met burgemeester van Beuningen
4

Raad
Besluit (Aangenomen):

Besproken
5

Hamerstukken

5.1

Aanstellen BRO coördinator gemeente Wijchen

De wet BRO (Basisregistratie Ondergrond) is vanaf 1 januari 2018 van kracht.
De BRO legt gegevens over de Nederlandse ondergrond vast.
Ieder bestuursorgaan wordt geacht een BRO-coördinator aan te wijzen die
toeziet op en zorg draagt voor de correcte uitvoering van de wet BRO binnen
de organisatie. De BRO coördinator moet gemandateerd zijn om op grond van
de wet BRO de vereiste handelingen te verrichten.
Besluit (Aangenomen):

1. De rol van BRO coördinator voor de gemeente Wijchen beleggen bij de
functie Adviseur Geo-Informatie met als plaatsvervanger de functie
Specialist Geo-Informatie.

5.2

Verhoging toeristenbelasting
Besluit (Aangenomen):

1. De tarieven toeristenbelasting gefaseerd te laten stijgen conform tabel
2.
2. Bij de vaststelling van de begroting 2024 afwegen of de voorgenomen
verhoging naar € 2,- per overnachting acceptabel is.
3. Toeristenbelasting als algemeen dekkingsmiddel aan te blijven houden.

5.3

Extra incidentele middelen jeugdzorg
Besluit (Aangenomen):

Het college van B&W besluit:
1. Kennis te nemen van de informatienota voor de gemeenteraad over de extra
incidentele middelen jeugdzorg.
5.4

Online dorpsmarketing
Besluit (Aangenomen):

1. Stichting Wijchen=Promotie voor 2021 een eenmalige subsidie toe te
kennen van € 17.500 voor de ontwikkeling van de lokale toeristische website
ten behoeve van de dorpsmarketing.
2. Stichting Wijchen=Promotie voor 2022 een eenmalige subsidie toe te
kennen van € 20.000 voor impuls contentbeheer van de lokale toeristische
website ten behoeve van de dorpsmarketing.
3. De subsidies van beslispunt 1 en 2 te dekken uit de egalisatiereserve corona
ten behoeve van de economische structuurversterking 2021-2023.
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4. Stichting Wijchen=Promotie jaarlijks een subsidie van € 9.000 toe te kennen
vanaf 2021 als bijdrage in de online dorpsmarketing en deze te dekken uit de
besparing op het subsidiebudget TVAN / VVV.
5.5

Project 'Gemeenten Samen Gezond': versterken van de aanpak overgewicht
Besluit (Aangenomen):

het College van B&W besluit:
1. Kennis te nemen van het project Gemeenten Samen Gezond van de
gemeenten Beuningen, Druten, Wijchen, Buren en Neder-Betuwe om de aanpak
overgewicht te versterken en verbeteren, en de toekenning van een ZonMw
subsidie van € 300.000 voor dit project.
2. Tot het aangaan van de consortiumovereenkomst voor dit project.
De burgemeester besluit:
1. Wethouder T.T.M. Burgers te machtigen deze overeenkomst te
ondertekenen.
5.6

Rapportage MATS Q2 2021
Besluit (Aangenomen):

Het college van BenW besluit de gemeenteraad te informeren over de
voortgang van de Moties, Amendementen en Toezeggingen middels
bijgevoegde rapportage
5.7

Reactie op het initiatiefvoorstel carillon
Besluit (Aangenomen):

Bijgevoegde brief voor de raad vast te stellen waarin u advies geeft over het
initiatiefvoorstel van de raadsfracties van Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen
Lokaal.
6

Bespreekstukken

6.1

Ontwerpbestemmingsplan Oosterweg 188 Wijchen
Besluit (Aangenomen):

het College van B&W besluit:
1. De vaststellingsprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan
‘Oosterweg 188 Wijchen’ ter visie te leggen, en bekend te maken dat men
zienswijzen kan indienen.
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2. De vaststellingsprocedure ‘hogere waarden’ te starten door het
ontwerpbesluit hogere waarden 'Oosterweg 188 Wijchen' ter visie te leggen en
bekend te maken dat iedereen zienswijzen kan indienen.
3. In te stemmen met de concept-realisatieovereenkomst.
Toelichting:

Wethouder Derks onthoudt zich van deelname aan besluitvorming
6.2

Vaststellen hogere waarde van maximaal 56 dB(A) voor de woningen, aan de
Oosterweg 172 Wijchen
Besluit (Aangenomen):

Het College van B&W besluit:

1. Het besluit hogere waarden vast te stellen.

Toelichting:

Wethouder Derks onthoudt zich van deelname aan besluitvorming
6.3

Vaststelling bestemmingsplan 'Oosterweg 172 Gemeente Wijchen'
Besluit (Aangenomen):

Het college van B&W besluit:
1. De gemeenteraad in te laten stemmen met de beantwoording van de
ontvangen zienswijze zoals deze is opgenomen in de zienswijzennota.
2. Het bestemmingsplan ‘Oosterweg 172 Gemeente Wijchen’ ongewijzigd vast
te laten stellen door de gemeenteraad bestaande uit de geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBOosterweg172VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van
de BGT en BRK ondergrond dd. 14 september 2020
3. De gemeenteraad geen exploitatieplan vast te laten stellen;
4. De gemeenteraad geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van
het Besluit mer uit te laten voeren.
Toelichting:

Wethouder Derks onthoudt zich van deelname aan besluitvorming
7

Vaststellen openbare besluitenlijst
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Besluit (Aangenomen):

Conform
Vastgesteld op 31 augustus 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen,
De secretaris,

De burgemeester,
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