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1.
Opening
De voorzitter, burgemeester Verheijen, opent de vergadering en heet alle aanwezigen en in het
bijzonder de aspirant-wethouders, de belangstellenden op de publieke tribune en in de trouwzaal van harte welkom bij deze bijzonder feestelijke vergadering.
Hij vraagt om een moment van bezinning.
Hij vermeldt dat de heer Klaus heeft laten weten dat hij mogelijk later zal komen.
2.

14 AZ 016

Voorstel tot benoemen wethouders
- Onderzoek geloofsbrieven wethouders
- Stemming
De voorzitter vermeldt dat voordat overgegaan kan worden tot de daadwerkelijke benoeming
van de wethouders, eerst de geloofsbrieven onderzocht moeten worden.
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Het betreft de geloofsbrieven van de heren R.W.M. Engels, P.L.J. Loermans, M.J.F.J. Thijsen en
mevrouw A.M.J. Schaap.
De aanstaande wethouders dienen ook een verklaring af te geven met betrekking tot eventuele
openbare betrekkingen.
In het presidium is gisteren besloten dat de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven
zal bestaan uit de heren J.P. de Kievit, A.J. van Kuppeveld en R.J. Reijnen. De commissie onderzoekt op basis van artikel 36 t/m 41b van de gemeentewet de geloofsbrieven.
Hij nodigt de aanstaande wethouders uit om samen met de commissie naar de collegekamer te
gaan voor het onderzoek en het invullen van de verklaringen.
De voorzitter schorst de vergadering voor ongeveer 10 minuten.
Om 19.45 uur heropent hij de bijeenkomst en geeft hij het woord aan de heer Reijnen, voorzitter van de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven.
De heer Reijnen meldt dat tijdens de vergadering van 17 april 2014 door de raad 3 raadsleden
zijn benoemd in de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven. Uit hun midden is de heer
Reijnen tot voorzitter benoemd.
De commissie heeft de geloofsbrieven onderzocht van de heer R.W.M. Engels, de heer P.J.L.
Loermans, mevrouw A.M.J. Schaap en de heer M.J.F.J. Thijsen, evenals de formulieren voor
openbare betrekkingen en nevenfuncties. Ook is onderzoek verricht naar mogelijke integriteitsrisico’s. De benoemden hebben de ‘gedragsverordening raads- en commissieleden’ en de ‘10
gouden integriteitsregels’ ontvangen en hebben getekend voor ontvangst.
De leden van de commissie hebben de geloofsbrieven en formulieren bekeken en geconcludeerd
dat de geloofsbrieven in orde zijn en er bij de benoemden geen sprake is van integriteitsrisico’s.
De voorzitter dankt de heer Reijnen en de commissie voor het verrichte werk en concludeert dat
overgegaan kan worden tot de stemming. Artikel 31 van de gemeentewet schrijft voor dat bij
een stemming over personen een geheime stemming dient te worden gehouden. Door de griffier worden stembriefjes uitgereikt.
De aspirant-wethouders kunnen meestemmen over hun eigen benoeming, aldus uitdrukkelijk
bepaald in de gemeentewet.
De voorzitter vraagt de leden van de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven de ingevulde stembriefjes te verzamelen en zich terug te trekken voor de telling van de stemmen.
Hij schorst de vergadering.
Om 20.00 uur heropent de voorzitter de bijeenkomst en geeft het woord aan de heer Reijnen.
De heer Reijnen doet verslag van de bevindingen van het stembureau d.d. 17 april 2014. Hij
vermeldt dat mevrouw Heuvelmans hierbij eveneens aanwezig is geweest.
De commissie heeft conform artikel 31 van de gemeentewet en artikel 28 van het reglement
van orde geconstateerd dat het aantal aangeleverde stembriefjes overeenkomt met het aantal
aanwezige raadsleden. Het aantal aanwezige raadsleden is 26 en er zijn 26 stemmen uitgebracht.
De uitslag van de stemming is als volgt:
- voor de heer R.W.M. Engels: 26 stemmen voor, geen stemmen tegen;
- voor de heer P.L.J. Loermans: 25 stemmen voor, 1 stem tegen;
- voor mevrouw A.M.J. Schaap: 26 stemmen voor, geen stemmen tegen;
- voor de heer M.J.F.J. Thijsen: 26 stemmen voor, geen stemmen tegen.
De voorzitter dankt de heer Reijnen en concludeert dat er een meerderheid is voor elke kandidaat wethouder. Hij constateert dat overgegaan kan worden tot de installatie.
Voordat installatie kan plaatsvinden moet nog een besluit genomen worden over de beslispunten m.b.t. het aantal wethouders en de tijdsbestedingsnorm. Hij brengt het voorstel in stemming.
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De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
3.
Installatie wethouders
De voorzitter staat voordat overgegaan wordt tot benoeming van de wethouders, stil bij het afscheid van de heer M. Wintjes.
De raad heeft besloten dat vier andere wethouders aantreden. Hiermee komt een eind aan het
wethouderschap van de heer Wintjes. Een jaar geleden is hij tot wethouder benoemd en ongetwijfeld was er het voornemen om ook deze periode als wethouder te kandideren. Dit heeft helaas niet zo mogen zijn. Dit is de politiek. Namens de gemeenteraad en namens heel Wijchen
dankt de voorzitter de heer Wintjes voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wenst hem veel
succes in zijn nieuwe rol als raadslid. Hij overhandigt de heer Wintjes een boeket bloemen.
De heer Wintjes dankt de voorzitter voor zijn woorden. Hij is destijds op een rijdende trein gestapt met drie wethouders. Het was een intensieve en mooie periode. Als gevolg van het democratisch proces valt het CDA nu buiten de coalitie en gaat hij de komende 4 jaar verder als
raadslid. Hij wil zijn kennis en kunde gebruiken om Wijchen ook de komende 4 jaar vooruit te
laten gaan. Hij dankt iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen.
De voorzitter gaat over tot de installatie van de wethouders. Hij leest de eed/belofte voor.
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk,
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat
ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" (“ Dat verklaar en beloof ik!")
De heer R.W.M. Engels antwoordt met “zo waarlijke helpe mij God Almachtig”.
De heer P.L.J. Loermans antwoordt met “dat verklaar en beloof ik”.
Mevrouw A.M.J. Schaap antwoordt met “dat verklaar en beloof ik”.
De heer M.J.F.J. Thijsen antwoordt met “zo waarlijk helpe mij God Almachtig”.
De voorzitter feliciteert de wethouders namens de gemeenteraad met hun benoeming en wenst
hen alle vier veel succes. Hij vraagt hen als wethouder plaats te willen nemen achter de collegetafel.
4.

14 AZ 017

Voorstel tot toelaten raadsleden
- Onderzoek geloofsbrieven raadsleden
De voorzitter vraagt de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven om de geloofsbrieven
te willen onderzoeken van mevrouw R. Loermans, de heer R.L.A. Albersnagel, mevrouw Z. Osman, de heer R.J.L. Boumans.
Aan de te benoemen raadsleden vraagt hij om naar de B&W-kamer te gaan teneinde het formulier voor openbare betrekkingen in te vullen. Hij schorst de vergadering.
Om 20.30 uur heropent hij de bijeenkomst en geeft hij het woord aan de heer Reijnen.
De heer Reijnen meldt dat tijdens de vergadering van 17 april 2014 door de raad 3 raadsleden
zijn benoemd in de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven. Uit hun midden is de heer
Reijnen tot voorzitter benoemd.

Verslag openbare raadsvergadering d.d. 17 april 2014

pagina 3 van 9

De commissie heeft de geloofsbrieven onderzocht van mevrouw R. Loermans, de heer R.L.A. Albersnagel, mevrouw Z. Osman en de heer R.J.L. Boumans.
De commissie heeft de geloofsbrieven onderzocht, evenals de ingevulde formulieren voor openbare betrekkingen en nevenfuncties. Ook is onderzoek verricht naar mogelijke integriteitsrisico’s. De te benoemen raadsleden hebben de ‘gedragsverordening raads- en commissieleden’ en
de ‘10 gouden integriteitsregels’ ontvangen en hebben getekend voor ontvangst.
De leden van de commissie hebben de geloofsbrieven en formulieren bekeken en geconcludeerd dat de geloofsbrieven in orde zijn en er bij de te benoemden raadsleden geen sprake is
van integriteitsrisico’s.
De voorzitter dankt de heer Reijnen en de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven
voor het verrichte werk en gaat over tot de installatie van de nieuwe raadsleden.
5.
Installatie van de raadsleden
De voorzitter nodigt mevrouw Loermans, de heren Albersnagel, Boumans en mevrouw Osman
uit naar voren te komen en leest de eed/gelofte aan hen voor.
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat
ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" (“ Dat verklaar en beloof ik!")
Mevrouw R. Loermans antwoordt met ”dat verklaar en beloof ik”.
De heer R.L.A. Albersnagel antwoordt met “dat verklaar en beloof ik”.
Mevrouw Z. Osman antwoordt met “dat verklaar en beloof ik”.
De heer R.J.L. Boumans antwoordt met “dat verklaar en beloof ik”.
De voorzitter feliciteert de raadsleden van harte met hun benoeming tot lid van de gemeenteraad van Wijchen. Hij biedt hen een boeket bloemen aan en vraagt hen na afloop van de vergadering een boeket mee te nemen.
6.
14 AZ 018 Aanbieden Coalitieakkoord
De voorzitter geeft het woord aan de heer Gerrits, fractievoorzitter van Kernachtig Wijchen.
De heer Gerrits is trots op het coalitieakkoord. Als nieuwe fractievoorzitter van Kernachtig Wijchen heeft hij het formatiestokje van de heer Loermans overgenomen. Zijn missie was: werken
aan een zorgvuldig proces met het best denkbare resultaat. Er heeft een reeks gesprekken
plaatsgevonden. Hierbij was sprake van gelijkwaardigheid en een prettige sfeer. Gekomen is tot
een coalitie met de VVD en de PvdA. Er was sprake van een klik en vertrouwen dat men elkaar
zou versterken en aanvullen. Het coalitieakkoord is een akkoord met visie en op hoofdlijnen, het
is deels concreet en de fracties willen hun verantwoordelijkheid nemen. Het gaat om de inhoud,
de inwoners, de ondernemers en betrokken organisaties en dus om mensen. Het vorige coalitieakkoord had als titel “Mensen maken het verschil”. Dit is het vervolg met als titel “Anders
denken, samen doen”.
Het anders denken is iets dat deels wordt opgelegd. Het perspectief is anders. Er is in het verleden stevig bezuinigd, maar inmiddels trekt de economie weer aan. Daarnaast heeft de Rijksoverheid een aantal transities in gang gezet, waar de gemeentelijke overheid mee te maken
krijgt. De coalitie wil de samenwerkingskracht van de samenleving gebruiken.
De ambities sluiten hierop aan. De inwoners staan centraal, minder regelingen, meer stimuleren
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en faciliteren, behoud van de menselijke maat, sterk zijn voor de kwetsbaren. De coalitie wil het
samen doen.
Het is een akkoord op hoofdlijnen. De heer Gerrits spreekt de hoop uit dat hier ook samen met
de andere partijen uitvoering aan gegeven kan worden en nodigt hen uit met voorstellen te komen die bijdragen aan de realisering van de ambities. Ook wil de coalitie het samen doen met
de inwoners, de ondernemers, de maatschappelijke partners.
Kernachtig Wijchen is zeer tevreden met de inhoud. Het akkoord is doorspekt met vertrouwen
in de kracht van de lokale samenleving en heeft een pragmatische insteek: geen onhaalbare
dromen en de menselijke maat staat voorop. Er is sprake van concrete voorstellen voor de
groene ruimte en het leefklimaat, voor verenigingen, een tunnel, een opgeknapt Oosterpark,
onderwijs in de kleine kernen, ontsluiting Kerkeveld, veiligheid en een solide financieel beleid.
Door de volgorde van de agenda van vanavond zou de indruk gewekt kunnen worden dat de
verdeling van de banen belangrijker is dan de inhoud. Dit is echter een praktische volgorde omdat ook de nieuwe raadsleden moeten kunnen meepraten over de inhoud van het coalitieakkoord.
De heer Derks is als politiek leider van de VVD zeer trots op het onderhandelingsproces en op
het inhoudelijk resultaat dat bereikt is samen met Kernachtig Wijchen en de PvdA. De afgelopen
vier weken is intensief onderhandeld in een prettige, constructieve en gelijkwaardige sfeer. De
onderhandelaars vulden elkaar goed aan en de sfeer was goed. Dit was een van de voorwaarden om aan het proces mee te doen. Het resultaat is het coalitieakkoord “Anders denken, samen doen”. Gestreefd wordt naar een gemeente waarin de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen centraal staan en waar gebruik gemaakt wordt van de eigen kracht van
partners. Minder vanaf de tekentafel op het gemeentekantoor en meer gebruik maken van de
eigen kracht van samenleving. Dit vraagt om een andere denkwijze van de raad en de gemeentelijke organisatie. Het is niet langer een “nee, tenzij-werkwijze”, maar “ja, mits”. Vooral dient
gekeken te worden naar wat mensen wel kunnen. Een andere mind-set, waar de heer Derks
zich als liberaal voor 100% in herkent. Gestreefd wordt naar een beter contact met het Wijchense bedrijfsleven, naar het verbeteren van het ondernemersklimaat, zoals het versoepelen
van regels en het afschaffen van vergunningen. Gestreefd wordt eveneens naar meer werkgelegenheid, zodat minder Wijchenaren langs de zijlijn staan: minder regels, meer banen. Veiligheid
is een kerntaak en een van de voorwaarden voor een Wijchen waar iedereen gelijkwaardig kan
meedoen. De VVD zal kritisch kijken naar de effectiviteit van de huidige preventiemaatregelen
en het toezicht. Ook wil de coalitie het gebruik van hulpmiddelen, zoals cameratoezicht, samen
met de maatschappelijke partners intensiveren.
De VVD is trots op de financiën. De afgelopen 4 jaar is met name gedaan wat nodig was en
door in 2009 al te bezuinigen staat Wijchen er relatief goed voor. Om de OZB niet verder te laten stijgen dan noodzakelijk, is een bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 200.000 per
jaar. Dit betekent dat in 2018 € 800.000 structureel is bezuinigd. De fractie gaat graag samen
met Kernachtig Wijchen en de PvdA de uitdaging aan.
De heer Derks feliciteert de voorzitter met het nieuwe programma dat onderschreven wordt
door 3 partijen met capabele mensen, die zeggen wat zij doen en doen wat zij zeggen. Dit geldt
ook voor de vier wethouders, die midden in de samenleving staan, met een berg ervaring en die
veel organisatietalent met zich meebrengen. Van harte gefeliciteerd.
De heer Gatzen is ook trots op het resultaat. Hij heeft een prettig proces doorgemaakt, er is
stevig gediscussieerd op basis van gelijkwaardigheid. Na een afwezigheid van 4 jaar neemt de
PvdA weer deel aan de coalitie en met Agnes Schaap vaardigt de fractie een deskundige wethouder af. Hij wijst erop dat er sinds 12 jaar weer een vrouw in het college zit.
Meer dan voorheen zal gekeken worden naar wat inwoners zelf kunnen. Van essentieel belang is
dat de kwetsbaren niet vergeten worden en dit is terug te zien in het akkoord. Het akkoord is
een evenwichtig programma met een aantal belangrijke speerpunten voor de PvdA, zoals aandacht voor de kwetsbare inwoners, extra aandacht voor kindarmoede, ondersteuning van de
mantelzorgers, de ambitie om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. De heer Gatzen
kijkt met veel trots naar het programma en is enthousiast over hetgeen er de komende 4 jaar
gedaan zal worden. Hij wil dit graag samen met de rest van de raad doen.
Mevrouw Van den Bos merkt op dat het hanteren van de menselijke maat Sociaal Wijchen aanVerslag openbare raadsvergadering d.d. 17 april 2014
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spreekt, evenals samenwerking met de regionale partners wanneer dit nodig is om tot kwaliteitsverbetering te komen. Zelfstandig zijn met eigen identiteit, wanneer mogelijk, is een groot
goed. De fractie zal de coalitiepartijen houden aan de tekst van het akkoord, met name waar
het gaat om de groene buffers. Er ligt een uitdaging voor het “zijn van ogen en oren van de
wijk”. Hoe krijgt de coalitie de mensen zo ver dat zij zich actief inzetten voor hun wijk of dorp?
Zij is benieuwd hoe de coalitie hier tegen aan kijkt.
Met verbazing heeft zij gelezen dat in het coalitieakkoord het regionaal werkbedrijf is opgenomen. Dit is de eerste module van de MGR. Zij wijst erop dat alle partijen zich tegen de MGR
hebben uitgesproken. Het openstellen van detailhandel buiten het centrum zal een wonderlijke
discussie opleveren, gezien het feit dat de PvdA hier duidelijk tegen was.
Het is goed dat aandacht geschonken wordt aan de mensen die te maken hebben met sociale
uitsluiting. Zij zou het nog beter vinden wanneer aandacht besteed wordt aan pesten. Dit komt
overal voor. Pesten vindt vaak plaats via de sociale media. Het is goed dat de coalitie hier oog
voor heeft en hier iets tegen onderneemt.
De fractie vraagt aandacht voor de jongeren (12-18 jaar) in de gemeente en dringt er op aan
dat zij niet het ondergeschoven kindje worden. Ook de tunnel onder het spoor komt in het akkoord terug. Zij is benieuwd naar de uitwerking en realiteit rondom de kosten.
Als oppositiepartij zal Sociaal Wijchen de ontwikkelingen rond Wijchen21 nauwlettend in de gaten houden. Overbodige luxe, dure externe partijen en stijgende kosten zal de fractie niet accepteren. De fractie van Sociaal Wijchen hecht aan een goede terugkoppeling naar de raad en
vindt de informatieplicht erg belangrijk omdat de fractie goed op de hoogte wil blijven van alle
ontwikkelingen.
Mevrouw Dauphin heeft kennis genomen van het coalitieakkoord. Er zitten veel teksten in die in
de afgelopen periode onderdeel waren van het beleid. D66 heeft hier de afgelopen 4 jaar waar
mogelijk constructief aan meegewerkt. De fractie heeft zich vooral verbaasd over de naïeve
voornemens in het akkoord. Een voorbeeld is dat Wijchen kan kiezen of iets lokaal of regionaal
moet plaatsvinden. Duidelijk is dat er ten aanzien van de MGR en het werkbedrijf geen keuze is.
Dat is naïef en de fractie zal dit kritisch monitoren.
Ook Schaarweide is naïef. De fractie is teleurgesteld dat dit weer in het akkoord is opgenomen.
De belofte kon de afgelopen 4 jaar niet gehouden worden en er is zelfs een motie van wantrouwen geweest; de vorige burgemeester heeft zich openlijk tegen de sporthal uitgesproken en
ook de Provincie heeft er een stokje voor gestoken. Toch staat Schaarweide weer in het coalitieakkoord. D66 zal de voorstellen hiervoor niet steunen.
Het is goed dat vooruit gekeken wordt en er regels zijn m.b.t. begroting en uitgaven. Bekend is
dat de bestaande regels in de afgelopen 4 jaar meerdere keren zijn geschonden. D66 omarmt
deze regels en zal dit steunen.
D66 vindt het belangrijk dat gekeken wordt naar alternatieve energiebronnen; wat de fractie
betreft kunnen de windmolens zo snel mogelijk komen. Zij is blij dat dit in het coalitieakkoord is
opgenomen, maar vraagt zich af hoe gegarandeerd kan worden dat de revenuen ook ten goede
komen aan de lokale maatschappij. De trein rijdt al en overal worden gronden aangekocht en
zijn investeerders bezig geld te maken. D66 zal dit kritisch volgen en zal zich de komende jaren
vooral concentreren op de beloftes die de coalitie maakt en of zij deze kan waarmaken. Zij
wenst de coalitie veel succes.
Mevrouw Van Haren merkt op dat de titel van het coalitieprogramma “Anders denken en samen
doen” als je het akkoord leest, meer neerkomt op “doen zoals wij denken”. De toon is dominant, kortzichtig en arrogant. Voor velen betekent dit dat zij niet meer mee kunnen doen. De
kracht van de samenleving wordt beknot. De plannen worden door het college geïnitieerd. De
menselijke maat is een rekbaar begrip; niet iedereen kan alles zelf doen of woont in een wijk
waar veel initiatieven zijn. Waar het om zorg gaat, blijft het bij oppervlakkigheden. De burgers
moeten nog meer zelf doen. De coalitie neemt maatschappelijke initiatieven over van inwoners,
verenigingen, instellingen en brengt deze tot ontplooiing, zonder te kijken naar de kosten. Wie
gaat dit betalen?
Een zelfstandig Wijchen is een loze belofte. Nog voor de inhoudelijke discussie heeft plaatsgevonden, breekt de coalitie deze belofte door in te stemmen met het regionale werkbedrijf en de
MGR.
Volgende week wordt besloten over de contracten in de zorg, die voor 80% met de regio zullen
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worden aanbesteed. Wat is er over van de verkiezingsbelofte van de grootste partij dat Wijchen
alles zelf zou gaan doen? Meer overlaten aan de inwoners en toch grip houden? Voorgesteld
wordt opnieuw een soort welstandscommissie in te voeren. Hier was Kernachtig Wijchen, voorheen Leefbaar Wijchen, faliekant op tegen en de partij heeft destijds voor afschaffing gezorgd.
Nu is dit weer terug in het programma.
De komst van een vierde fulltime wethouder is een grote stap naar een minder behoudend financieel beleid en dit betekent een OZB-verhoging van 2,5% zonder dat duidelijk is waarom
deze vierde wethouder noodzakelijk is, anders dan dat de grootste partij een tweede stem in
het college wenst. De verdeling van de portefeuilles spreekt voor zich. Het programma heeft
een hoog liberaal gehalte en weinig sociaal gezicht. Er is weinig oog voor mensen die het moeilijk hebben en ook is er geen oog meer voor de veiligheid in de wijk. Waar leefbaarheid erg belangrijk was, laat Kernachtig Wijchen dit thema nu los.
Wethouders moeten ondernemende bestuurders zijn. Dit is een dominant uitgangspunt en het
klinkt als “Wij zullen dit zelf wel regelen”. Hiermee worden ambtenaren en maatschappelijke initiatieven op een zijspoor en op afstand gezet.
Hoe is het aan de ondernemers in het centrum uit te leggen dat het mogelijk maken van supermarkten op bedrijventerrein nu goed is voor het centrum. Onderzoeken tonen aan dat het
omzet uit het centrum weghaalt. De leegstand spreekt voor zich.
De tunnel onder het spoor is een verkiezingsbelofte, maar nu wordt eerst een financieel haalbaarheidsonderzoek voorgesteld. Het eerlijke verhaal is dat Wijchen de benodigde € 20 miljoen
niet kan betalen.
In het stuk wordt gesproken over het terugschroeven van bezuinigingen. Hoe realistisch is dit
met een vierde wethouder, een tunnel, met het overnemen van maatschappelijke initiatieven,
hetgeen inhoudt dat de gemeente moet mee betalen. Dit betekent op een andere manier een
OZB-verhoging. De VVD heeft de kiezer beloofd dat er geen lastenverhoging zou komen.
Het CDA Wijchen ziet een koers voor zich waarbij Wijchen zelfstandig blijft, zelfbewust, waarbij
de zeggenschap behouden blijft aan de raad, waar de financiële koers van de afgelopen jaren
behouden blijft. Mevrouw Van Haren is benieuwd naar de ontwikkelingen in de OZB in de komende jaren, waarbij goede zorg en ondersteuning voor Wijchenaren die het nodig hebben behouden blijft, en waar dit niet als sluitpost fungeert. Dit akkoord is niet de vernieuwing die in de
campagnes door de partijen is beloofd, maar is een oude boodschap in een nieuw jasje.
Ook het CDA wil graag een energie-neutrale gemeente. Het zijn echter veel woorden, met weinig daadkracht. Het is de sluitpost van de begroting. Wat het CDA betreft is de slogan “doen zoals wij denken” weinig hoopvol.
De heer Van Kuppeveld merkt op dat de meeste dingen al gezegd zijn. De fractie van Lokale
Dorpspartijen heeft zich niet echt verdiept in de inhoud van het akkoord. Het is vooral veel oude
wijn in nieuwe zakken. Veel voorstellen uit de vorige periode zoals de tunnel, startersleningen,
veiligheid lagen er al en worden opnieuw opgepakt. Ook Schaarweide is weer opgenomen. Hij
wacht de inhoudelijke discussie af.
De heer Gerrits hoort vooral aanknopingspunten en ziet de kritiek die geuit wordt als een basis
om het debat te voeren in de komende periode. In de opmerking “Doen zoals wij denken” is
het WIJ, het wij van de raad, het wij van Wijchen en het wij van de samenleving. Dit onderschrijft hij.
De heer Derks wil graag reageren op het betoog van het CDA. In veel van hetgeen gezegd
wordt, herkent hij zich niet. Hij merkt op dat een aantal uitspraken en conclusies, aannames,
niet zijn niet conform de realiteit en hij is van mening dat iets verder doorgelezen zou moeten
worden. Hij roept de oppositiepartijen op om constructief het debat aan te gaan en kijkt hiernaar uit.
De heer Gatzen beluistert eveneens constructieve opmerkingen, maar ook kritische punten ten
aanzien van de uitvoering en wil hier inhoudelijk nog over spreken. Naar aanleiding van Sociaal
Wijchen, merkt hij op dat er niet staat dat supermarkten op het bedrijventerreinen horen, maar
dat er onderzoek verricht zal worden m.b.t. verruiming. De inhoudelijke discussie volgt nog.
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De voorzitter constateert dat het coalitieakkoord is aangeboden. Hierover vindt geen stemming
plaats. Hij kan zich voorstellen dat in de komende 4 jaar volop ruimte genomen wordt voor het
debat.
7.

14 GR 003

Vertegenwoordiging in algemeen besturen van gemeenschappelijke
regelingen, commissies en vennootschap
De voorzitter vraagt of de raad behoefte heeft aan een schriftelijke stemming, dan wel dat er
sprake is van een gedragen voorstel, waardoor het mogelijk is bij acclamatie te besluiten.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
8.
Afscheid commissieleden
De voorzitter vermeldt dat vier commissieleden afscheid nemen, te weten mevrouw C.M. Niemeijer van Sociaal Wijchen, de heer J.A.O. de Bruijn van de VVD, mevrouw I. Swaneveld van
Lokale Dorpspartijen en de heer A.M. van Dreumel van D66.
Carla Niemeijer is commissielid geweest namens Sociaal Wijchen van 2012-2014. Ook was zij in
deze periode lid van de werkgroep Burgerparticipatie. Zij is iemand die heel begaan was met
het commissiewerk en met name met het lot van de sociaal zwakkeren.
Als lid van de werkgroep burgerparticipatie was zij o.a. betrokken bij de ontwikkeling van de digitale nieuwsbrief en bij de kindergemeenteraad.
Jo de Bruijn is in vele vormen betrokken geweest bij de gemeente Wijchen. Hij was van 1998
tot 2002 raadslid en daarna 4 jaar wethouder. Van 2006-2010 was hij commissielid en voorzitter van de rekenkamercommissie. In 2010 nam hij afscheid, maar kwam in oktober 2012 weer
terug als commissielid. Zijn hart ligt en lag bij financiën en algemene zaken. Zijn scherpe woorden, opvattingen en opmerkingen waren niet van de lucht en typeren hem als geen ander.
Ingrid Swaneveld was commissielid van 2012-2014. Sinds 2013 is zij lid geweest van de werkgroep Burgerparticipatie. Zij heeft als commissielid en als lid van de werkgroep haar liefde voor
muziekonderwijs niet onder stoelen of banken gestoken. Het ging hierbij toch niet om de meest
eenvoudige dossiers. Bij de transities AWBZ en Jeugdzorg wilde zij vooral in detail de discussie
aangaan met het college.
Toon van Dreumel was commissielid van 2012-2014 en lid van de werkgroep Duurzaamheid.
Zijn interesse gold vooral de ruimtelijke ordening. Zijn hart was vol van duurzaamheid en hij
was een betrokken en enthousiast lid van de werkgroep.
De voorzitter dankt mevrouw Niemeijer, mevrouw Swaneveld en de heren De Bruijn en Van
Dreumel voor hun inzet en overhandigt hen graag een beeldje van Emilia en een mooi boeket
bloemen.
9.
14 GR 002 Benoemingen commissieleden en voorzitters
De voorzitter informeert of een schriftelijke stemming gewenst is, dan wel het voorstel bij acclamatie kan worden aangenomen.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
De voorzitter vraagt de te benoemen commissieleden naar voren te komen en leest hen de
eed/gelofte voor.
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot commissielid benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
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Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat
ik mijn plichten als commissielid naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" (“ Dat verklaar en beloof ik!")
D66
De heer J.M. Demmers antwoordt met “dat verklaar en beloof ik”.
De heer A.M. Moerman antwoordt met “dat verklaar en beloof ik”.
VVD
De heer C. Goldhoorn antwoordt met “dat verklaar en beloof ik”.
De heer M.M. de Jong antwoordt met “dat verklaar en beloof ik”.
De heer B.E.M. Sommerdijk antwoordt met “zo waarlijk helpe mij God Almachtig”.
CDA
Mevrouw M.E.F. Cornelissen antwoordt met “dat verklaar en beloof ik”.
PvdA
Mevrouw L.J. Bode antwoordt met “dat verklaar en beloof ik”.
De heer W.H.M. Roosenboom antwoordt met “dat verklaar en beloof ik”.
Lokale Dorpspartijen
De heer P.J.M. van Wijk antwoordt met “dat verklaar en beloof ik”.
Sociaal Wijchen
Mevrouw C.J.B.A. Kuiper antwoordt met “dat verklaar en beloof ik”.
De heer J.H.M. Loeffen antwoordt met “dat verklaar en beloof ik”.
Mevrouw C.A.M. van Wetten-Smits antwoordt met “dat verklaar en beloof ik”.
De voorzitter feliciteert de commissieleden met hun benoeming en vraagt hen na afloop van de
vergadering een boeket bloemen mee te willen nemen.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. Hij nodigt alle aanwezigen van harte uit voor
een gezellig samenzijn in de foyer.
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