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Vergaderdatum

Raad openbaar Wijchen

26 september 2019

Stukken gemeenteraad Wijchen

3 september 2019

Commissievergadering Wijchen

12 september 2019

Raad Informatiebijeenkomst

5 september 2019

openbaar Wijchen
College BenW openbaar Wijchen

20 augustus 2019

Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de routekaart ‘Toekomst Hart van Zuid’ voor het toekomstbestendig
maken van de wijk Wijchen Zuid.
2. Voor het versterken van de structuur in de wijk in te stemmen met een bedrag van 80K
voor 2020 en 80K voor 2021 voor de uitvoering van de werkzaamheden, onder
voorbehoud van een positief besluit bij de begrotingsbehandeling in november 2019.
3. Voor programmamanagement en communicatie in te stemmen met een bedrag van 75K in
2020 en 45K voor 2021, onder voorbehoud van een positief besluit over het

budget bij de begrotingsbehandeling in november 2019.
4. De genoemde budgetten in beslispunt 2 en 3 als nieuw beleid af te wegen bij de komende
begrotingsbehandeling.
Besluit (Aangenomen)
1. In te stemmen met de routekaart ‘Toekomst Hart van Zuid’ voor het toekomstbestendig
maken van de wijk Wijchen Zuid.
2. Voor het versterken van de structuur in de wijk in te stemmen met een bedrag van 80K
voor 2020 en 80K voor 2021 voor de uitvoering van de werkzaamheden, onder
voorbehoud van een positief besluit bij de begrotingsbehandeling in november 2019.
3. Voor programmamanagement en communicatie in te stemmen met een bedrag van 75K in
2020 en 45K voor 2021, onder voorbehoud van een positief besluit over het
budget bij de begrotingsbehandeling in november 2019.
4. De genoemde budgetten in beslispunt 2 en 3 als nieuw beleid af te wegen bij de komende
begrotingsbehandeling.

