Besluitenlijst College BenW openbaar Wijchen
Datum

08-06-2021

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

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
1. Inventariseren huisvesten kerncentrale
2. Subsidieprogramma 24 juni
3. Opening vier wandelnetwerken 20 september 2021
4. T.k.n. Brief Zienswijze Centrale Toegang GGD
5. Uitnodiging 'partners van Gelderland'

Besluit (Aangenomen)
1. T.k.a.
2. Doorsturen naar subsidiecoördinator
3. Reserveren in agenda's collegeleden
4. Doorsturen naar betrokken ambtenaar Lucas Horck, daarna met advies door
naar de raad
4

Raad

Besluit (Aangenomen)
Besproken
5

Hamerstukken

5.1

Beslisnota voor de Gemeenteraad Wijchen- verleninging Astrium

Besluit (Aangenomen)
De Gemeenteraad besluit:

1. Astrium Accountants BV aan te wijzen als accountant voor de controle
op de jaarrekening. Dit, voor de duur van drie jaar (boekjaren 2021,
2022 en 2023).

2. Het College te verzoeken het huidige contract steeds voor de duur van
één jaar te verlengen. Dit, conform de aanbestedingsregels en de
voorwaarden in het contract.

5.2

Kennisnemen van draagvlakmeting BIZ Centrum Wijchen
Zie voorstel.
In de bijlagen is er twee keer een proces verbaal van de notaris bijgevoegd.
Er is een hertelling geweest omdat er vier stemformulieren in de eerste telling
niet waren meegenomen.

Besluit (Aangenomen)
1. Kennis nemen van de uitslag van de draagvlakmeting voor de
Bedrijveninvesteringszone (BIZ).

2. De resultaten van de draagvlakmeting BIZ formeel bekend te maken.
3. De verordening BIZ in werking te laten treden.

5.3

Gunning RvN@ opdracht waterstoftankstation Bijsterhuizen

Besluit (Aangenomen)
1. RvN@ opdracht te verlenen voor het opstellen van een uitvoeringsagenda en
businessplan voor het realiseren van een waterstoftankstation op Bijsterhuizen.
2. De raad hiervan op de hoogte te stellen met een mededeling.
6

Bespreekstukken

6.1

Ecologisch groenbeheerplan 2021-2030

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

1. Het ecologisch groenbeheerplan vast te stellen voor de periode 20212030.

2. Vanaf juni 2021 extensief maaibeheer onder eikenbomen toe te passen
in stedelijke omgeving ten behoeve van de bestrijding van de
eikenprocessierups.

3. De Gedragscode soortenbescherming gemeenten van toepassing te
verklaren voor de gemeente Wijchen.

4. Bij Sponsoring rotondes de voorwaarde voor sponsoring te stellen dat
het streven is dat 90% van de rotonde een levend groene inrichting
krijgt.

5. Vanaf juni 2021 te starten met een proef van ecologisch beheer in het
Oosterpark.

6. Vanaf juni 2021 te starten met een proef van ecologisch beheer langs
de hoofdwegen Randweg Noord, Westerdreef, Stationslaan en
Zuiderdreef.

7. Hierover de raad te informeren.

7

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit (Aangenomen)
Conform
Vastgesteld op 8 juni 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen,
De secretaris,

De burgemeester,
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