Besluitenlijst College BenW openbaar Wijchen
Datum

13-10-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Wijchen, Sterrebosch

Voorzitter

Marijke van Beek

Aanwezigen

Remco Boer, Titus Burgers, Nick Derks en Geert Gerrits

Toelichting

Afwezig: Paul Loermans

1

Opening

2

Gemeenschappelijke regelingen

Besluit (Aangenomen)
Besproken
3

Uitnodigingen en ingekomen stukken
1. Uitnodiging Bijsterhuizen

Besluit (Aangenomen)
Wethouder Burgers gaat
4

Raad

Besluit (Aangenomen)
Besproken
5

Hamerstukken

5.1

bekrachtigen geheimhouding bijlage bij beslisnota Voorbereidingskrediet
herontwikkeling Graafseweg 615-617

Besluit (Aangenomen)
1. De door het college op de bijlage 1.2 “Notitie financiële haalbaarheid
Alverna” bij de beslisnota “Voorbereidingskrediet herontwikkeling Graafseweg
615-617” opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

5.2

Beslissing op bezwaar VVE Bungalowpark Wighenerhorst
In het handhavingstraject op recreatiepark Wighenerhorst zijn lasten onder
dwangsom opgelegd. Bezwaarde heeft bezwaar gemaakt tegen de lasten onder
dwangsom van 2 oktober 2019.
Vanwege het COVID-19 virus hebben wij op 19 maart 2020 de termijnen met 6
maanden verlengd. Dit besluit is een wijziging van de lasten onder dwangsom.
De bezwaren hebben van rechtswege betrekking op deze besluiten.
De bezwaren zijn voorgelegd aan de commissie voor bezwaarschriften (hierna:
commissie). De commissie heeft op 25 september 2020 advies gegeven. Het
advies van de commissie en het verweerschrift zijn als bijlage toegevoegd.

Besluit (Aangenomen)
Het College van B&W besluit:

1. Het advies van 25 september 2020 van de commissie voor
bezwaarschriften over te nemen;

2. De bezwaren tegen onze beslissingen van 2 oktober 2019 ongegrond
te verklaren en in stand te laten;

3. De beslissingen van 19 maart 2020, die zien op een wijziging van de op
2 oktober 2019 genomen besluiten, in stand te laten.

5.3

Beslissing op bezwaar Wighenerhorst 6
In het handhavingstraject op recreatiepark Wighenerhorst zijn lasten onder
dwangsom opgelegd. Bezwaarde heeft bezwaar gemaakt tegen de lasten onder
dwangsom van 27 januari 2020.
Vanwege het COVID-19 virus hebben wij op 19 maart 2020 de termijnen met 6
maanden verlengd. Op 22 april 2020 is dit besluit ook verzonden aan de
partner van bezwaarde. Deze besluiten zijn een wijziging van de lasten onder
dwangsom. De bezwaren hebben van rechtswege betrekking op dit besluit.
De bezwaren zijn voorgelegd aan de commissie voor bezwaarschriften (hierna:
commissie). De commissie heeft op 25 september 2020 advies gegeven. Het
advies van de commissie en het verweerschrift zijn als bijlage toegevoegd.

Besluit (Aangenomen)
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Het College van B&W besluit:
1. Het advies van 25 september 2020 van de commissie voor bezwaarschriften
over te nemen;
2. De bezwaren tegen onze beslissingen van 27 januari 2020 ongegrond te
verklaren en in stand te laten;
3. De beslissingen van 19 maart 2020 en 22 april 2020 in stand te laten;
4. Geen proceskosten te vergoeden.
5.4

Beslissing op bezwaar Wighenerhorst 9
In het handhavingstraject op recreatiepark Wighenerhorst zijn lasten onder
dwangsom opgelegd. Bezwaarde heeft bezwaar gemaakt tegen de last onder
dwangsom van 27 januari 2020.
Vanwege het COVID-19 virus hebben wij op 19 maart 2020 de termijnen met 6
maanden verlengd. Dit besluit is een wijziging van de last onder dwangsom. De
bezwaren hebben van rechtswege betrekking op dit besluit.
De bezwaren zijn voorgelegd aan de commissie voor bezwaarschriften (hierna:
commissie). De commissie heeft op 25 september 2020 advies gegeven. Het
advies van de commissie en het verweerschrift zijn als bijlage toegevoegd.

Besluit (Aangenomen)
Het College van B&W besluit:
1. Het advies van 25 september 2020 van de commissie voor bezwaarschriften
over te nemen;
2. De bezwaren tegen onze beslissing van 27 januari 2020 ongegrond te
verklaren en in stand te laten;
3. De beslissing van 19 maart 2020 in stand te laten;
4. Geen proceskosten te vergoeden.
5.5

Mandaatbesluit samenwerkingsovereenkomst Bergharen, Hernen-Leur
De samenwerkende partijen, de LBG-en van Bergharen en Hernen-Leur en de
besturen van MFA De Mijlpaal en De Zandloper en Stichting Schaarweide leggen
vast dat ze de leefbaarheid in de dorpen versterken en toekomstbestendig
maken.

Besluit (Aangenomen)
1. Wethouder P.L.J. Loermans mandateren om de overeenkomst te tekenen.
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5.6

Ontwerpbestemmingsplan Woeziksestraat 649

Besluit (Aangenomen)
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Woeziksestraat 649”;

2. geen m.e.r. procedure te doorlopen voor het ontwerpbestemmingsplan;
3. in te stemmen met bijgevoegde realisatieovereenkomst;

4. het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage te leggen

5.7

Overgang personeel Mee Gelderse Poort

Besluit (Aangenomen)
het College van B&W besluit:

1. De driepartijenovereenkomst tussen MEE Gelderse Poort, gemeente

Wijchen en de Werkorganisatie Druten Wijchen aan te gaan (bijlage 1).

2. In te stemmen met de Informatienota aan de gemeenteraad over de

gevolgen van de overgang van onderneming en de financiële gevolgen
van deze overgang (bijlage 2).

de Burgemeester besluit:
1. Wethouder T. Burgers te machtigen om de driepartijenovereenkomst namens
de gemeente Wijchen te tekenen.
5.8

Reactie aan MGR ontwerp DVO

Besluit (Aangenomen)
De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) met bijgaande brief (bijlage
1) te
informeren over (a) zijn keuzes voor lokale accenten en (b) zijn zienswijze op
de ontwerp
dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2021-2022.
5.9

Subsidievaststelling 2019 Museum Kasteel Wijchen

Besluit (Aangenomen)
1. De budgetsubsidie 2019 voor stichting Museum Kasteel Wijchen vast te
stellen op € 174.414.

Pagina 4

6

Bespreekstukken

6.1

Afwijking inkoop- en aanbestedingsbeleid Europese aanbesteding
brandverzekering

Besluit (Aangenomen)
Het College besluit:
Gebruik te maken van haar afwijkingsbevoegdheid conform artikel 3.6 van het
Inkoop- en aanbestedingsbeleid en het in artikel 3.4 van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid opgenomen selectiecriteria (social return) niet op te
nemen in de Europese aanbesteding voor de nieuw af te sluiten
brandverzekering.
6.2

W Contourennotitie Verstedelijkingsstrategie Groene Metropoolregio

Besluit (Aangenomen)
1. in te stemmen met de ‘Contourennotitie - Uitgangspunten

verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-FoodValley’ (versie 2.0, 23
september 2020);

2. In te stemmen met informatienota 'Verstedelijkingsstrategie regio
Arnhem-Nijmegen-FoodValley’

7

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit (Aangenomen)
Conform

Vastgesteld op 13 oktober 2020.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen,
De secretaris,

De burgemeester,
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