Besluitenlijst College BenW openbaar Wijchen
Datum

14-12-2021

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 en
Paul Loermans

1

Opening

2

Gemeenschappelijke regelingen
Besluit (Aangenomen):

Besproken
2.1

Groene Metropool
Besluit (Aangenomen):

Besproken
3

Uitnodigingen en ingekomen stukken
Besluit (Aangenomen):

Geen bijzonderheden
4

Raad
Besluit (Aangenomen):

Besproken
5

Hamerstukken

5.1

Bijdragen aan de capaciteitsfinanciering Jeugdwetzorg op de st. Maartenschool
2022 en 2023
Besluit (Aangenomen):

het College van B&W besluit:
1. In te stemmen met de capaciteitsfinanciering ten behoeve van de
Jeugdwetzorg op de St. Maartenschool voor 2022 en 2023
2. Bij te dragen aan de capaciteitsfinanciering voor de Wijchense leerlingen op
de St. Maartenschool middels het beschikbaar stellen van een bedrag ter
hoogte van € 21.585
5.2

Coronasteun carnavalsverenigingen
Besluit (Aangenomen):

1. Carnavalsvereniging de Blauwkoppen een subsidie te verlenen van € 1.000
ter compensatie van geleden coronaschade in de carnavalsseizoenen 20192020 en 2020-2021.
2. Het verzoek van Carnavalsvereniging de Stadspompers af te wijzen om
financiële compensatie te verlenen voor geleden coronaschade in de
carnavalsseizoenen 2019-2020 en 2020-2021.
Wethouder Loermans onthoudt zich van besluitvorming bij dit punt
5.3

Informatienota leerplichtjaarverslag 2020-2021
Besluit (Aangenomen):

Het College B&W besluit:
- kennis te nemen van de Informatienota leerplichtjaarverslag 2020-2021
- de informatienota en bijlage door te sturen naar de raad
5.4

Kaderbrief 2023 Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Op 16 november 2021 hebben wij de kaderbrief 2023 van de Veiligheidsregio
Gelderland Zuid (VRGZ) ontvangen. De raad heeft de mogelijkheid voor 1
februari 2022 een zienswijze in te dienen bij het Dagelijks bestuur van de
VRGZ. Bijgevoegd is een beslisnota voor de raad met een voorgestelde
zienswijze namens de raad.
Besluit (Aangenomen):

1. In te stemmen met kaderbrief 2023 Veiligheidsregio Gelderland Zuid.
2. De voorgestelde zienswijze met bijgevoegde beslisnota voor te leggen aan
de gemeenteraad.
5.5

Kostprijs dekkende verhuur buitenschoolse opvang
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We hebben met De eerste stap uitgebreid en succesvol onderhandeld over voor
gesteld kostprijs dekkend verhuurmodel. We gebruiken nieuwe uniforme
huurovereenkomsten. We rekenen met terug werkende kracht tot 1-1-2021
per BSO-locatie met de:
a) kostprijs dekkende kale huursom én
b) de werkelijke exploitatiekosten (servicekosten).
Besluit (Aangenomen):

het College van B&W besluit:

1. De grondslag voor de verhuur van ruimte voor buitenschoolse opvang
vast te stellen, bestaande uit de componenten: dotatie
onderhoudsfonds, formatiekosten, eigenaars-lasten, WOZ-waarde en
stichtingskosten.
2. Volgens deze grondslag met De eerste stap voor alle te verhuren BSOruimten nieuwe huurovereenkomsten te sluiten.

5.6

Oprichting en deelname stichtingen risicobeheer veiligheidregio's en stichting
waarborgfonds
De Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) is een organisatie voor
brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie
op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale
samenwerkingsverband van inmiddels 14 gemeenten is gebaseerd op de Wet
gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio’s.
Op 4 oktober jl. heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25
voorzitters veiligheidsregio het principebesluit genomen tot het oprichten van
een stichting Risicobeheer, die veiligheidsregio’s adviseert op het thema
risicobeheer rondom ongevallen en schade en voor de veiligheidsregio’s
verzekeringen inkoopt.
Het algemeen bestuur van de VRGZ is bevoegd tot het oprichten van een
stichting indien de gemeenschappelijke regeling in deze mogelijkheid voorziet
en dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht te zijn voor de
behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Voorts wordt het
besluit niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een
ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen
en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. Dit is op
basis van artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Gelet hierop heeft het algemeen bestuur van de VRGZ het voornemen
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uitgesproken tot oprichting van en deelname aan een tweetal stichtingen.
In de brief van 16 november 2021 vraagt het algemeen bestuur van de VRGZ
aan de raden van de deelnemende gemeenten of zij wensen of bedenkingen
hebben tegen de oprichting van en deelname aan deze twee stichtingen, te
weten:
• Stichting risicobeheer Veiligheidsregio’s
• Stichting Waarborgfonds (principe deelname)
De stichting risicobeheer Veiligheidsregio’s gaat, mede namens de VRGZ,
ondersteuning bieden bij de afhandeling van ongevallen en gaat de
gezamenlijke inkoop doen van een ongevallenverzekering. De stichting voor
een waarborgfonds gaat namens de VRGZ zoeken naar een oplossing voor in
ieder geval de niet-verzekerbare aansprake
Besluit (Aangenomen):

1. Geen wensen of bedenkingen in te dienen bij het bestuur van de
Veiligheidsregio Gelderland Zuid ten aanzien van de oprichting van en
deelname aan de stichting risicobeheer Veiligheidsregio’s en de
stichting waarborgfonds.
2. De voorgestelde zienswijze, geen wensen of bedenkingen in te dienen,
conform bijgevoegde beslisnota aan de raad voor te leggen.

5.7

Overdracht voormalig schoolgebouw St. Jan Baptist
Basisschool St. Jan Baptist verhuist in december 2021 naar het nieuwe MFA
Batenburg. Het oude schoolgebouw aan de Willibrordusstraat 1 in Batenburg
blijft leeg achter en wordt niet meer voor het onderwijs gebruikt.
Schoolbestuur Kans & Kleur heeft per brief aangekondigd dat het blijvend zal
ophouden gebruik te maken van het schoolgebouw.
In deze situatie treedt artikel 110 van de Wet op het primair onderwijs in
werking: de gemeente kan het eigendom van het gebouw claimen.
Besluit (Aangenomen):

1. In te stemmen met het verzoek van samenwerkingsstichting Kans &
Kleur om het voormalig schoolgebouw van basisschool St. Jan Baptist in
eigendom te nemen.
2. Daartoe gezamenlijk een akte van buitengebruikstelling te
ondertekenen.
3. De akte in te schrijven in de openbare registers (Kadaster).
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5.8

Regionale subsidie GGD voor de Verwijsindex 2022 Wijchen
Besluit (Aangenomen):

1. Voor de inzet van een coördinator Verwijsindex regio Nijmegen en het
functioneel beheer van de verwijsindex in 2022, een subsidie te
verlenen aan GGD Gelderland-Zuid van € 105.836.
2. Het bedrag van € 12.745 dat gemeente Wijchen in 2022 bijdraagt te
dekken vanuit bestaand budget Lokale Toegang

5.9

Stand van zaken Wighenerhorst december 2021
Besluit (Aangenomen):

Het College van B&W besluit:
1. De informatienota voor de gemeenteraad Stand van Zaken Wighenerhorst
december 21 door te zetten naar de gemeenteraad Wijchen.
5.10

Vaststellen besluit hogere waarden Wet geluidshinder Houtsestraat 15a te
Balgoij
Besluit (Aangenomen):

1. Vast te stellen dat er geen zienswijze op het ontwerp besluit hogere waarde
is ontvangen.
2. Het besluit hogere waarden ongewijzigd vast te stellen.
5.11

Vaststellen bestemmingsplan 'Houtsestraat 15 Balgoij'
Besluit (Aangenomen):

1. Vaststellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
2. Het bestemmingsplan ‘Houtsestraat 15 Balgoij’ ongewijzigd vast te stellen in
de vorm van de dataset met identificatienummer
NL.IMRO.0296.BGBHoutsestr15-DFBP en zoals verbeeld op papier.
3. Aan te geven dat in het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een
ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale
grenzen en kadastrale bebouwing.
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
5. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer
uit te voeren.
5.12

Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Hazelaarweg 11 Wijchen
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Besluit (Aangenomen):

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Hazelaarweg 11, Wijchen’,
welke na sloop van de bestaande woning, het mogelijk maakt drie
seniorenwoningen te realiseren.
2. De vaststellingsprocedure van dit ontwerpbestemmingsplan te starten.
3. Akkoord te gaan met de realisatieovereenkomst zoals bijgevoegd bij deze
beslisnota.
5.13

Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit Wijchen
Besluit (Aangenomen):

Het college besluit:
De beslisnota voor de raad vast te stellen met het volgende beslispunt:
1. De Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit gemeente Wijchen
vast te stellen.
5.14

Verruiming doelgroep CZM
Besluit (Aangenomen):

In te stemmen met de beleidsregel CZM gemeente Wijchen (bijlage 1).
6

Bespreekstukken

6.1

Bestemmingsplan Huurlingsedam fase 3
Besluit (Aangenomen):

De gemeenteraad voor te stellen:

1. Het bestemmingsplan Huurlingsedam fase 3 gewijzigd vast te stellen.
2. De ingekomen zienswijzen te beantwoorden conform bijgaande nota
zienswijzen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

6.2

Budgetoverhevelingen 2021-2022
Besluit (Aangenomen):

1. In te stemmen met het overhevelen van budgetten 2021 naar 2022 conform
bijlage 1.
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6.3

Duurzaamheidsimpuls 't Mozaïek
Volgens collegebesluit van september 2021 laten we een nader onderzoek
uitvoeren door Synarchis. In dit stadium is het belangrijk om de raad te
informeren gelet op de Perspectiefnota in april 2022 en de externe
belanghebbenden: Mozaïek en haar vaste huurders.
Besluit (Aangenomen):

Bijgevoegde informatienota aan de raad vast stellen en laten door sturen aan
de raad.
7

Vaststellen openbare besluitenlijst
Besluit (Aangenomen):

Conform
Vastgesteld op 14 december 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen,
De secretaris,

De burgemeester,
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