Besluitenlijst College BenW openbaar Wijchen
Datum

02-02-2021

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Online

Voorzitter

Marijke van Beek

Aanwezigen

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

Toelichting

1

Opening

2

Gemeenschappelijke regelingen

Besluit (Aangenomen)
Besproken
3

Uitnodigingen en ingekomen stukken

Besluit (Aangenomen)
Geen bijzonderheden
4

Raad

Besluit (Aangenomen)
Besproken
5

Hamerstukken

5.1

Aanwijzen en mandateren Directeur Publieke Gezondheid

Besluit (Aangenomen)
het College van B&W besluit:
1. De aanwijzing van de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD als
toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang, ook van
toepassing te verklaren op het toezicht op de naleving van de bij of krachtens
hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in de

kinderopvang, gelet op artikel 58r, 5e lid, van laatstgenoemde wet.
2. de Directeur Publieke Gezondheid toe te staan om in zijn plaats één of
meerdere medewerkers te machtigen om onder zijn verantwoordelijkheid op te
treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang en de Wet
publieke gezondheid, voor zover het het toezicht op de naleving betreft van de
bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels in de kinderopvang.
De burgemeester besluit:
1. de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD mandaat te verlenen om
namens de burgemeester de bevelen te geven die nodig zijn voor de
beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum,
indien door die gedraging of activiteit een ernstige vrees voor de onmiddellijke
verspreiding van het coronavirus ontstaat, een en ander binnen de kaders van
artikel 58n Wet publieke gezondheid.
2. de Directeur Publieke Gezondheid toe te staan in zijn plaats één of meerdere
medewerkers ondermandaat te geven om in zijn plaats deze bevelen te geven.
5.2

Beleidsplan Wmo, jeugd en gezondheid 2021 - 2024 Wijchen

Besluit (Aangenomen)
Het college van B&W besluit:
Kennis te nemen van de Raadsbeslisnota ‘Beleidsplan Wmo, jeugd en
gezondheid 2021 - 2024 Wijchen'.
Het beleidsplan is toegevoegd als bijlage 1.
5.3

Schriftelijke vraag CDA Parkeren in het centrum & project TKWM
Tekstuele aanpassingen doorgevoerd

Besluit (Aangenomen)
1. De schriftelijke vragen van het CDA te beantwoorden.
5.4

Subsidie jeugd educatie podiumkunsten

Besluit (Aangenomen)
1. Hoofdstuk 6 van de beleidsregel Subsidieverstrekkingen uit te breiden met
educatie podiumkunsten voor jeugd, conform uitwerking in de bijlage.
2. Hiervoor een bedrag van € 10.000 extra beschikbaar te stellen, te dekken uit
de coronacompensatie cultuur uit de decembercirculaire, onder voorbehoud
van vaststellen van de decembercirculaire door de raad.
3. De beslisnota voor de raad vast te stellen met daarin het volgende
beslispunt:
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a. Het subsidieplafond van de waarderingssubsidie Jeugdeducatie muziek
en podiumkunsten te verhogen voor 2021 tot € 20.000.
6

Bespreekstukken

6.1

Resultaat extern onderzoek project Klaar voor de Start

Besluit (Aangenomen)
1. Het resultaat van het ingestelde onderzoek en de beleidsaanbevelingen
naar Klaar voor de Start verwoord in het ‘Evaluatieonderzoek van het
project ‘Klaar voor de Start’ van bureau RadarAdvies uit Amsterdam
voor kennisgeving aan te nemen;

2. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven de

beleidsaanbevelingen en conclusies uit het ‘Evaluatieonderzoek van het
project Klaar voor de Start’ uit te werken en ter besluitvorming voor te
leggen aan de gemeenteraad;

3. De structurele financiële effecten van Klaar voor de Start mee te nemen
in de Perspectiefnota 2021.

6.2

Uitgangspunten nieuwe Wet Inburgering

Besluit (Aangenomen)
1. De uitgangspunten voor de lokale uitvoering van de nieuwe Wet
inburgering, verwoord in de nota ‘Uitgangspunten nieuwe Wet

inburgering, Lokaal doen wat kan, regionaal doen wat moet’, vast te
stellen;

2. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven de
uitgangspunten voor de lokale uitvoering van de nieuwe Wet

inburgering uit te werken en ter besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad;

3. De structurele financiële effecten van de nieuwe Wet Inburgering te
vertalen in de Perspectiefnota 2021.

6.3

Subsidieregeling Corona Wijchen 2020
Voorstel tot wijziging van de Subsidieregeling Corona Wijchen 2020 (Fase II)

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

Pagina 3

1. Als "essentiële voorziening" aan te merken: Oud Fit, De Blije Dries,
Zwem-vereniging Wijchen, onderwatersportteam Pontos en Het
Verzetje.

2. Scouting St. Franciscus en Alverna en De Blije Dries over de periode 15
maart–31 augustus een uitkering te verstrekken volgens de Corona
subsidieregeling Wijchen 2020.

3. De “Subsidieregeling Corona Wijchen 2020 Fase II” vast te stellen voor
een uitkering over de periode 1 september – 31 december 2020.
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Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit (Aangenomen)
Conform

Vastgesteld op 2 februari 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen,
De secretaris,

De burgemeester,
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