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1.
Opening
De voorzitter, burgemeester Verheijen, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom. Hij vraagt om een moment van bezinning.
Hij deelt mee dat wethouder Engels afwezig is. De heer Albersnagel komt later.
2.
Inspreken burgers
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
3.
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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4.
Mededelingen
De heer Reijnen informeert de raad over de bijeenkomst van de agendacommissie van de MGR.
Gesproken is over de uittredingsregeling en deze is vastgesteld. De agendacommissie is van
mening dat indien gewenst, zij extern advies kan inwinnen. Indien dit het geval is zal het bestuur vooraf hiervan in kennis gesteld worden.
Belangrijk is dat de gemeenteraden op een goede manier worden meegenomen in de processen
rond de MGR. Zij dienen zich mede-eigenaar te voelen en voorkomen moet worden dat de MGR
ver van hen af komt te staan. De kwartaalrapportages van dit jaar zullen de basis vormen voor
een herijking van het beleid van de MGR begin 2016.
Voor 1 maart 2016 worden de samenwerkingsovereenkomsten voor 2017 per gemeente vastgesteld. Dit is de bevoegdheid van het college. Vooraf wordt voor de agendacommissie positie bepaald door middel van het herijken van het beleid door de raden.
De indruk bestaat dat er verschillende beelden zijn van de invulling van de regeling MGR en de
hier onder hangende modules. Dit kwam ook tot uiting in de wijze waarop de uittrederegeling is
geformuleerd. Het is daarom belangrijk in kleine stapjes de verschillende processen te doorlopen. Aan de secretaris is gevraagd een planning op te stellen voor het jaar 2016 waarin de positie van de gemeenteraden nadrukkelijk naar voren komt. De planning zal worden besproken in
de vergadering van 6 juli 2015.
De heer Wintjes begrijpt dat de agendacommissie de bevoegdheid neemt om onderzoek te laten
uitvoeren. Hij informeert of zij hiervoor een budget ter beschikking hebben en hoe groot dit is.
De heer Reijnen licht toe dat dit door de MGR beschikbaar gesteld wordt. Hij weet niet om welk
bedrag het gaat.
De heer Wintjes vindt de positief kritische houding naar het proces interessant, maar constateert dat dit niet in lijn is met de moties die aangenomen zijn door de raad van Wijchen begin
dit jaar. De meerderheid heeft zich toen uitgesproken voor een zeer beperkte functie van de
agendacommissie en niet voor het kritisch volgen van de MGR. Dit gebeurt nu wel.
De heer Reijnen wijst erop dat in de agendacommissie de meerderheid van stemmen geldt, zoals ook in de gemeenteraad.
Mevrouw Van Haren informeert of de herijking van het beleid begin 2016 betekent dat de raad
tijdig stukken krijgt voorgelegd.
Dit is juist, aldus de heer Reijnen. De raad krijgt de mogelijkheid hier goed op te anticiperen. Er
is nog geen termijn aan te geven.
Mevrouw Van Haren constateert dat m.b.t. de MGR veel informatie wordt gegeven. Dit zou onderwerp van gesprek kunnen zijn in een commissievergadering.
Wethouder Loermans deelt mee dat een overeenkomst is gesloten tussen het Geldersch Landschap, de Heerlijkheid en de exploitant van de Leurse Hof ten behoeve van de tijdelijke exploitatie van het bezoekerscentrum in Leur. Zij hopen binnenkort met een sluitend businessplan te
komen.
Burgemeester Verheijen deelt mee dat het Algemeen Bestuur van de MGR bij elkaar is geweest.
De zienswijze van de gemeente Wijchen is ingebracht. Afgesproken is dat de regelingen, waarin
onder andere ook de uittredingsregeling, ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraden en niet worden vastgesteld door het AB.
Hij meldt vervolgens dat vandaag in principe de laatste vergadering heeft plaatsgevonden van
de Stadsregioraad omdat de Stadsregio vanaf 1 juli 2015 in liquidatie gaat. Door bijna alle deelnemende gemeenten is inmiddels het besluit genomen uit te treden, met uitzondering van de
gemeente Lingewaard, waar dit komende week in de raad aan de orde komt. De gemeente Nijmegen heeft een voorbehoud gemaakt betreffende het juridisch orgaan dat de stadsregio zal
opvolgen. De gemeenteraad van Nijmegen wil hierover nog een aparte discussie voeren.
Afgesproken is dat vóór de vaststelling van de begroting 2016 er inzicht is in de liquidatiekosten
van de stadsregio. Duidelijk is dat het GO een bijdrage zal vragen aan de deelnemende gemeenten van € 1,50 per inwoner. De bijdrage aan de Stadsregio was € 3,07 per inwoner. De
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gen. Hieruit volgen geen kosten voor de andere gemeenten.
De heer Van Galen begrijpt dat het Algemeen Bestuur de uittredingsregeling heeft besproken in
de geest van de raadsbreed aangenomen motie van de gemeente Wijchen en hiervoor een
voorstel zal doen. Uit het betoog van de heer Reijnen maakt hij op dat de Agendacommissie
zich hiermee bezig houdt en er een extern onderzoek volgt.
Burgemeester Verheijen licht toe dat het AB een advies heeft ontvangen van de heer De Greef.
Dit advies heeft het inzicht gegeven dat het wijs is in de besluitvorming terug te gaan naar de
gemeenteraden en hier expliciet nog beslismomenten voor de verschillende raden aan te koppelen. Verwacht wordt dat dit begin oktober aan de orde kan worden gesteld.
5.

15 AZ 126

Budgetvoorziening incidentele personele kosten 2014-2016

Burgemeester Verheijen draagt tijdens dit agendapunt het voorzitterschap over aan de heer
Wintjes.
De heer Klaus constateert dat eind 2013 enthousiast is gestart met een mooi plan, Wijchen 21.
Doel was de serviceverlening aan de inwoners te verbeteren met behulp van een organisatie die
in staat zou zijn een betere dienstverlening vorm te geven, de werknemers te faciliteren met
een stuk ICT en betere huisvesting. Door een enthousiaste werkgroep is onderzoek verricht
naar wat het betekent om een gemeentelijke organisatie te zijn die tegemoet kan komen aan de
vragen van vandaag. De raad heeft opgeroepen te komen met prestatie indicatoren, een plan
hoe de organisatie vorm te geven, zodat de raad richting kan geven en haar controlerende taak
kan uitvoeren. Een ander aspect was dat met de nieuwe organisatie structureel lagere kosten
gemaakt zouden worden.
Er is veel veranderd van het enthousiasme van 2013 naar de realiteit in 2015. Er is nog weinig
te zien van de organisatiewijziging. Er is wel wat gebeurd op het gebied van ICT en over de
huisvesting is een besluit genomen. Het lijkt alsof de vormgeving van de organisatie wordt opgehangen aan het moment waarop de nieuwe huisvesting beschikbaar komt. De CDA-fractie is
van mening dat de raad beter geïnformeerd moet worden over de wijze waarop de organisatie
vormgegeven wordt. Het is dan mogelijk een analyse te maken over het personeelsbestand. Natuurlijk ontstaan daar dan matches en mismatches. Op de informatieavond is hier naar gevraagd. Er is een BOF-systeem. Toen Wijchen 21 gepresenteerd werd, kon men echter de analyse niet maken. De frictiekosten zoals deze nu genoemd worden, zijn destijds niet meegenomen. De fractie van het CDA is verbaasd en overvallen omdat er toch veel meer geld nodig is.
Het is realistisch te stellen dat op het moment dat Wijchen 21 doorgevoerd wordt, er mismatches kunnen zijn. Het gaat echter nu om grote bedragen zonder inhoudelijke informatie.
De CDA-fractie mist in de beslisnota de visie vanuit het college en het gemeentelijk apparaat.
Tijdens de informatieavond is dit ook niet duidelijk geworden en is helaas alleen gesproken over
de financiën. Er werd geen inzicht gegeven in waar de organisatie naar toe gaat.
De fractie heeft een amendement opgesteld, dat goed afgestemd is met de afdeling. Technisch
doen zij het goed en de fractie wil het college alle ruimte geven om dat te doen wat noodzakelijk is. Wel moet hierbij de raad meegenomen worden. Het is goed een bestemmingsreserve incidentele personele kosten 2015-2016 in te stellen. Deze kan echter niet al worden gebruikt.
Eerst dient aan de raad een beslisnota voorgelegd worden waaruit blijkt hoe de organisatie
vorm krijgt en wat de consequenties zijn.
De heer Klaus denkt dat hiermee ook recht gedaan wordt aan datgene waar de motie toe oproept. Het amendement is complementair aan de motie. Hij pleit ervoor de raad beter mee te
nemen in de besluitvorming zodat de raad haar taak beter kan uitvoeren.
De heer Verbeeten stelt vast dat de organisatie grote veranderingen doormaakt. De bijdragen
vanuit het Rijk nemen af en het aantal taken neemt toe. Dit vraagt veel van de medewerkers.
Wijchen 21 vraagt om een andere mind set van de organisatie. Het gemeenschappelijke doel is
een klantgerichte organisatie te creëren. In de meeste gevallen is er geen sprake van disfunctioneren, maar van misfunctioneren. De wederzijdse verwachtingen kunnen uiteen lopen en dit
kan leiden tot het verlaten van de gemeente.
Kernachtig Wijchen is van mening dat de voorliggende beslisnota onvermijdelijk is. Er is weinig
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gereserveerd voor frictiekosten en de beslisnota is daarom een logisch gevolg.
Na 2016 ziet het ernaar uit dat gereserveerd wordt voor 1 fte per jaar. Op basis van een personeelsbestand van 200 mensen in combinatie met de vernieuwing van de organisatie, lijkt dit
onvoldoende. De fractie van Kernachtig Wijchen dient een motie waarin het college verzocht
wordt een voorstel uit te werken voor een verhoogde bestemmingsreserve. Er moet sprake zijn
van personeelsbeleid op maat. Iedere medewerker in de organisatie is uniek. Goed gekeken
dient te worden op welke wijze de medewerkers mee kunnen veren in de nieuwe organisatie
Wijchen 21. Rekening gehouden dient te worden met een personeelsbeleid op maat.
De heer Verbeeten betreurt het dat hij er niet in geslaagd is de twitter van een collega raadslid
met betrekking tot het vertrek van de gemeentesecretaris te dempen. Hij heeft meerdere verzoeken geplaatst voor een professionelere houding op social media, zeker gezien het feit dat de
persoon zich niet kon verdedigen en de onjuiste informatie in de bewuste tweet. Hij betreurt dit
zeer.
De heer Burgers merkt op dat al veel is gezegd. Hij denkt dat de presentatie van de frictiekosten niet juist is. Het gaat erom dat op een sociale manier omgegaan te worden met de mensen.
Het is geen proces waar ergens een scherpe lijn staat. Geanticipeerd moet worden op de toekomst en daarin moet er tijd en ruimte zijn om de dingen goed te doen voor de mensen die
uniek zijn. Hij verwacht dat dan ook een groot deel van de gereserveerde bedragen niet ingezet
hoeft te worden. Het is uiteindelijk een reservering.
De heer Derks gaat in op de beslisnota, de organisatie die in beweging is en de route die is ingezet in het kader van Wijchen 21. De te volgen koers vraagt om bepaalde kwaliteiten en houding van de mensen op het gemeentekantoor. Het is soms onvermijdelijk dat afscheid van elkaar genomen moet worden. Het gaat om een bedrag van € 1,5 miljoen over de jaren 20142016. Dit is het worse case scenario. Het is een voorziening die getroffen moet worden gezien
de financiële verplichtingen naar scheidende werknemers. Het gaat om de mensen en dit kost
geld. De VVD vraagt van het college de toezegging de begeleiding naar ander werk prettig en zo
snel mogelijk te laten verlopen, zodat de gemeente met het beperkte budget uit de voeten kan.
De fractie dient samen met Kernachtig Wijchen en de PvdA een motie in om verder te kijken
dan 2016. De organisatie blijft in beweging en voorgesteld wordt om na 2016 een structureel
hoger bedrag voor mogelijke frictiekosten te reserveren.
De heer Derks betreurt het Twitter bericht dat op 20 april is verschenen, waarin vermeld werd
dat de gemeentesecretaris de organisatie zou verlaten met een gouden handdruk. Inhoudelijk
klopt de tweet totaal niet. Het is ook treurig omdat de persoon zich niet en public kan verdedigen. De heer Derks dringt erop aan dat de afzender publiekelijk zijn verontschuldigingen hiervoor aanbiedt.
De heer De Kievit sluit zich aan bij de mening over het Twitter bericht.
Tijdens de informatiebijeenkomst van afgelopen week is door de heer Roes duidelijk aangegeven dat zorgvuldig omgegaan wordt met de mensen, dat mogelijk van enkelen afscheid genomen moet worden en dat hiervoor een bedrag dient te worden gereserveerd dat maximaal moet
zijn omdat de accountant dit verlangt.
Hij is verbaasd over de motie die oproept tot een voorstel voor een verhoogde bestemmingsreserve vanaf 2017. Er kan tot die tijd nog veel gebeuren en er wordt naar zijn mening te ver
vooruit gekeken. Er zijn nog te veel onzekerheden.
Hij vindt Wijchen 21 een fantastisch plan, maar gaat hier niet verder op in. Door de CDA-fractie
wordt aangedrongen op inzicht in de plannen voor Wijchen 21, wat de kosten zijn, zodat de
raad hierover kan besluiten en niet het college. Hij vraagt of dit de toegevoegde waarde is van
het amendement.
De heer Van Kuppeveld wijst erop dat in de reserve/voorzieningen een bedrag als saldo is opgenomen van € 255.800. Er wordt nu € 305.000 bij gevraagd, terwijl dit dus maar € 50.000
hoeft te zijn. Hij vraagt een toelichting.
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De heer Brink wil allereerst reageren op de opmerkingen van de fracties omtrent het Twitter bericht. Hij vindt het ongepast in het openbaar iemand hier op aan te spreken, terwijl hij zich niet
kan verdedigen. Hiermee doet men hetzelfde als in het Twitter bericht.
D66 is teleurgesteld in de informatie die vorige week aan de raad is verstrekt. De fractie ging
ervan uit dat op zijn minst de contouren geschetst zouden worden van het Wijchen 21 traject,
wat het zou inhouden en wat de kosten zouden zijn. Het college weet nu al wel dat er € 1,5 miljoen nodig is voor de frictielasten. Vermoed wordt dat een deel van het personeel niet mee zal
komen. Dit is naar mening van D66 de verkeerde volgorde.
Tijdens de informatieavond was er vooral sprake van een klinisch financieel verhaal; het ging
vooral om het personeel en het ontwikkelingstraject Wijchen 21 werd onvoldoende belicht. Er
wordt nu een inschatting gemaakt van mismatches terwijl nog niet duidelijk is wat de functieeisen zijn en welke competenties nodig zijn. Ook zijn er geen functieprofielen bekend. De inhoud van Wijchen 21 qua personeel, bedrijfsprofiel en bedrijfsmodel is nog niet bekend. Hoe zit
het met de automatisering, wat is gedaan aan omscholing en wat kan worden gedaan om de
ambtenaar door te geleiden naar een andere functie? De heer Brink vraagt hoe nu al kan worden gesteld dat zij niet voldoen. De nieuwe huisvesting lijkt leidend in de Wijchen 21 discussie.
Hij vraagt zich af of het belangrijker is Wijchen 21 aan te passen aan de nieuwe huisvesting of
andersom?
De fractie van D66 wil eerst duidelijkheid hebben over Wijchen 21 en stemt niet in met de reservering van € 1,2 miljoen. De verplichtingen ad. € 305.000 is een ander verhaal. D66 dringt
aan op een voorstel waarin Wijchen 21 wordt geconcretiseerd en wil vervolgens graag in debat
om te kijken welke organisatie daar bij hoort.
Het amendement van het CDA is de fractie uit het hart gegrepen en D66 zal dit steunen. Naar
aanleiding van de motie van de college-fracties, merkt de heer Brink op dat indien een aparte
reservering wordt ingesteld, de raad het zicht hierop kwijt is. Omdat het frictiekosten betreft is
het belangrijk dat de raad het zicht blijft houden en de besluiten neemt. De fractie van D66 zal
niet met de motie instemmen en wil Wijchen 21 eerst geconcretiseerd zien voordat er geld beschikbaar gesteld wordt voor de personele consequenties.
Wethouder Gerrits licht in antwoord op de vraag van de heer Van Kuppeveld toe dat het bedrag
van € 209.000 deel uitmaakt van de € 305.000 waarover de raad nu een besluit dient te nemen. Het is niet en en. De toekomstige kosten komen uit de reservering en maken deel uit van
de gevraagde €305.000.
De heer Van Kuppeveld stelt vast dat een deel al is uitgegeven in 2014. Het gaat nu over 2015.
Hier kunnen geen bedragen meer vastgelegd worden over 2014. Het bedrag van € 305.000
worden ten laste gebracht van 2014, terwijl er nog een bedrag van € 255.800 op de balans
staat.
De voorzitter constateert dat de wethouder heeft geantwoord dat de besteding van € 305.000
die ten laste komt van 2014 deels niet uitgegeven is, maar dat € 209.000 naar een voorziening
gaat. Hiertegenover staan al wel verplichtingen.
Burgemeester Verheijen constateert naar aanleiding van het CDA en D66 dat beide fracties benadrukken dat het moeilijk is een besluit te nemen omdat onvoldoende inzicht gegeven wordt in
Wijchen 21, vooral in relatie tot de inrichting van de organisatie. Het college deelt de mening
dat het belangrijk is dat de raad meegenomen wordt in de ontwikkelingen rondom Wijchen 21.
Het gaat om het zetten van stappen in de vorm van informeren, ophalen van de mening van de
raad. Het nieuwe dienstverleningsconcept is een van de onderwerpen die op korte termijn met
de raad besproken zal worden. Dit zit in het verlengde van het rapport van de Rekenkamercommissie, waarin inzicht verkregen wordt in hetgeen er in de periode 2010-2014 in de ambtelijke organisatie in het licht van de bezuinigingen is gebeurd. Het college heeft in haar reactie op
het rapport aangegeven dat de conclusies en aanbevelingen graag meegenomen worden in de
ontwerp stappen in het kader van Wijchen 21.
Burgemeester Verheijen wil een misverstand uit de weg nemen. Het is niet zo dat de financiële
voorzieningen louter alleen samenhangen met Wijchen 21. Het is veel meer. Het gaat om een
overheid die in beweging is. Er komen nieuwe taken naar de gemeente die gevolgen hebben
voor de ambtelijke organisatie. Wanneer Wijchen 21 er niet zou zijn, dan was de gemeente nog
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tegen deze vraagstukken aangelopen.
Geprobeerd is duidelijk te maken dat sociaal werkgeverschap voorop staat. Er wordt niet rücksichtslos omgegaan met medewerkers die mogelijk niet meegaan in de nieuwe organisatie. Gekeken wordt hoe d.m.v. scholing, coaching wel het gezochte resultaat bereikt kan worden. Er is
sprake van een buitengewoon loyale en toegewijde organisatie. Hij wil het beeld wegnemen alsof een groot deel van de medewerkers niet zou functioneren. Geconstateerd kan worden dat in
de afgelopen jaren ongeveer 1% van de medewerkers niet langer konden vastgehouden kon
worden, omdat zij de beweging waarin de organisatie zit verwachtten. Er is geen sprake van
een grote uittocht, maar er zullen pijnlijke beslissingen genomen moeten worden. Terecht ligt
de focus op het traject van werk naar werk. Het gaat erom de medewerkers een nieuw perspectief te kunnen bieden. Daarom zijn de opgenomen bedragen maximaal. Het college zal zich zo
maximaal mogelijk inzetten om dit bedrag te verminderen.
Het college ontraadt het amendement van het CDA. De raad en de gemeentewet dragen het
college op de dienstverlening zo adequaat in te richten en borg te staan voor de kwaliteit die
daarmee samenhangt. Indien iemand op staande voet ontslagen zou moeten worden, zou het
niet goed zijn dat het college hier om dit te kunnen effectueren eerst naar de raad moet om
budget te vragen. Het amendement veroorzaakt dat het college onder curatele komt te staan en
vleugellam wordt in de aansturing van de organisatie waar consequenties te nemen zijn. In
2015-2016 zullen er situaties zijn waarin het college moet ingrijpen en waarvoor middelen
noodzakelijk zijn. Indien er geen middelen beschikbaar gesteld worden, moeten andere wegen
gevonden worden, zoals het langer open houden van vacatures en de middelen die daarmee
bespaard worden te gebruiken om de gaten te dichten. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van
de dienstverlening.
Naar aanleiding van de motie van Kernachtig Wijchen, PvdA en VVD merkt burgemeester Verheijen op dat niet op voorhand gestreefd zou moeten worden naar een maximale reservepot om
zaken in de arbeidsrechtelijke sfeer te kunnen bekostigen. Beter is het dat mede op basis van
een reële inschatting op te kijken naar de situatie waarvoor men staat en dan een berekening te
laten opstellen wat dit minimaal vraagt wat betreft de omvang van de reserve frictielasten.
Hierdoor kan de reserve, gepast op de vraagstelling en noodzaak worden gevoed.
Personeelsbeleid op maat is een van de taken van de nieuwe gemeentesecretaris. De motie zal
het college graag overnemen.
Het nieuwe gebouw is niet leidend, maar een accelerator in de beweging waar de gemeente in
ziet. De gemeente verhuist naar een nieuw gebouw waarin een nieuwe manier van samenwerken met de samenleving, maar ook onderling de uitgangspunten voor de architectuur zijn. Het
helpt de organisatie om de overstap te maken naar een andere manier van werken. Het gaat
nadrukkelijk niet om de stenen, maar om de manier van samenwerken in de volle breedte, niet
alleen de ICT. Op het terrein van ICT is onlangs gesproken over het masterplan informatievoorziening. Het herziene masterplan is bijna klaar en zal in oktober aan de raad worden voorgelegd. Het is enerzijds een terugblik, maar ook wordt vooruitgekeken in relatie tot de samenwerking binnen het Rijk van Nijmegen.
De heer Klaus vraagt de voorzitter om een schorsing.
De voorzitter schorst om 20.30 uur de vergadering en heropent deze om 20.40 uur.
De heer Klaus reageert op de vraag van Sociaal Wijchen omtrent de toegevoegde waarde van
het amendement. Het gaat erom dat eerst geld gereserveerd wordt en pas daarna een plan geschreven wordt. Wat het CDA betreft moet eerst een plan geschreven worden en vervolgens gereserveerd worden. De toegevoegde waarde is dan dat de raad aan zet is.
De heer De Kievit heeft van de heer Roes begrepen dat sprake is van een worse case scenario.
Er moet het maximale gereserveerd worden omdat de accountant dit vraagt.
De heer Klaus heeft van de afdeling financiën begrepen dat het bedrag naar een voorziening
gebracht moet worden indien er een overeenkomst onder ligt. Bij een reservering wordt uitgegaan van een bepaalde verwachting. Vrij eenvoudig kan uit de reserve die gevormd is een bedrag naar een voorziening gaan. Daar zit het punt.
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De portefeuillehouder geeft aan dat op korte termijn meer inzicht gegeven zal worden in het
dienstverleningsconcept en hij de raad zal meenemen in het proces. Het is fijn dat hier na 1,5
jaar inzicht in wordt gegeven. Het vervolg op deze woorden bevreemdt de fractie: het staat de
werkgever altijd vrij om aan de wet te voldoen. Men is hier zelfs toe verplicht. Het voorbeeld
dat iemand op staande voet ontslagen moet worden is een sprekend voorbeeld, maar het college wordt hierin niet belemmerd door de gemeentewet of het amendement. Hij begrijpt de wens
dat het college hier niet eerst voor naar de raad hoeft. Het gaat om de visie op een hoger abstractieniveau. De fractie handhaaft het amendement. Aan de raad dient eerst een goed plan /
beleid worden voorgelegd m.b.t. de organisatie. De heer Klaus doet een dringend beroep op de
andere fracties. Het gaat erom dat de raad haar controlerende taak kan uitvoeren. Hoe kan de
raad controleren wanneer niet duidelijk is wat de basis is waarop gecontroleerd moet worden.
De heer Derks begrijpt dat de heer Klaus van mening is dat de raad via jaarrekening en andere
informatie verstrekking nu onvoldoende inzicht heeft?
De heer Klaus denkt dat de motie van de VVD dit onderstreept. Hierin wordt opgeroepen meer
inzicht te geven, los van de informatie die al gegeven is. De fractie van het CDA handhaaft het
amendement en is blij met de toezegging dat op korte termijn inzage gegeven wordt in de organisatievorm van Wijchen 21. De fractie wacht dit af met de restrictie dat zij dit eerst wil zien
voordat het geld voor reserveringen vrijgegeven wordt.
De heer Verbeeten onderstreept dat het sociale aspect heel belangrijk is wanneer een organisatie een hervorming moet doormaken. Er gaat veel veranderen met Wijchen 21. Voorkomen
moet worden dat al gesproken wordt over het afscheid nemen van mensen. Ervoor gezorgd
moet worden dat iedereen op een gelukkige manier in zijn werk kan functioneren. De burgemeester heeft beloofd de raad hierbij te betrekken. Hij begrijpt het amendement van het CDA
die er behoefte aan heeft meer betrokken te worden.
De fractie van Kernachtig Wijchen heeft deze behoefte ook en is daarom blij met de uitspraak
van burgemeester Verheijen. De fractie zal niet meegaan met het amendement.
De heer Brink merkt op dat tijdens de informatieavond er geen functieprofielen waren en ook
geen plannen. Ook is niet bekend om welke mensen het gaat. Het gaat te ver om op voorhand
€ 1,5 miljoen te vragen zonder dat duidelijk is hoe de organisatie er uit zal zien, welke mensen
nodig zijn.
De heer Verbeeten vindt het logisch, gezien de ontwikkeling van Wijchen 21 en de verwachting
wat per fte gereserveerd moet worden voor frictielasten. Wanneer gekeken wordt naar het totale personeelsbestand en de frictielasten die per persoon gereserveerd worden, dan is dit door de
jaren heen niet logisch geweest. Er is nu sprake van een ombuiging in de organisatie en duidelijk is dat niet op de bestaande wijze doorgegaan kan worden met de reservering op het gebied
van frictielasten.
De heer Klaus vindt het sociaal dat wanneer iemand in een organisatie werkt en beoordeeld
wordt, hij weet wat er van hem verwacht wordt. Dit staat in het competentieprofiel, het opleidingsplan, etc. De competentie profielen zijn afgestemd op hetgeen de organisatie wil, maar er
is nog geen beeld van de nieuwe organisatie. Toch wil de fractie van Kernachtig Wijchen toestemming geven voor de reservering omdat het anders niet sociaal zou zijn. Het is echter niet
sociaal wanneer er geen kaders worden meegegeven waar binnen werknemers moeten functioneren, waaraan zij moeten voldoen.
De heer Verbeeten wijst op het risico waarmee de organisatie te maken krijgt, dat er te veel
persoonlijke elementen van het functioneren van de ambtenaren worden betrokken in het publieke domein.
De heer Brink constateert dat twee dingen door elkaar gehaald worden: frictiekosten en kosten
in verband met arbeidsrechtelijke problemen. Wat betreft de arbeidsrechtelijke problemen is er
geen probleem. Frictiekosten volgen uit een transformatie, een nieuw systeem van werken.
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Daar moet een plan onder liggen.
De heer Verbeeten vindt het niet verstandig dat de persoonlijke profielen en persoonlijke informatie over het personeel van Wijchen op straat komt te liggen.
De heer Brink stelt dat het niet om de mensen gaat, maar om hetgeen de functies inhouden en
wat zij moeten doen, niet om het functioneren van de mensen.
De heer Verbeeten heeft vertrouwen in burgemeester Verheijen die heeft aangegeven dat er
een duidelijk voorstel komt. Hij wacht dit af.
De heer Burgers vindt dat door het reserveren van frictiekosten geanticipeerd wordt op de toekomst. Het is niet een strakke lijn. Er moet nog veel ontwikkeld worden in het personeelsbeleid.
Frictiekosten zijn hier onderdeel van. Het is verstandig nu te reserveren om straks klaar te zijn
voor de stappen die gezet moeten worden. Hij is tevreden met de beantwoording van de heer
Verheijen waarin hij het amendement van het CDA ontraadt en sluit hierbij aan.
De heer Klaus stelt dat het niet gaat om het personeelsbeleid en ook niet om het functioneren
van de medewerkers, maar om een goede organisatie met competentieprofielen waarmee prestatie gehaald worden. Daaraan dient samen met de mensen invulling aan gegeven te worden.
Hij vraagt waarom het college weigert eerst een goed organisatiemodel op te stellen.
De heer Burgers kan zich geen profielen voorstellen waar geen frictiekosten bij horen. Dit hoort
er bij en wordt op verantwoorde wijze berekend.
De heer Klaus merkt op dat frictiekosten organisatiekosten zijn. Hierbij hoort een bepaalde manier van werken. Hij dringt erop aan eerst vorm te geven aan de organisatie.
De heer Verbeeten begrijpt uit het betoog van de heer Klaus en van de heer Brink dat zij zich
willen aansluiten bij beslispunt 2 uit de motie: personeelsbeleid op maat. Dit is iets wat onmogelijk vast te stellen is in wetten en eisen. De mensen moeten op hun sterke punten beoordeeld
worden en op basis daarvan dient gekeken te worden of mensen goed in de organisatie passen.
De heer Klaus blijft van mening dat eerst een goed model nodig is voordat mensen kunnen
worden gewogen.
De heer Burgers heeft geen toevoegingen meer
De heer Derks merkt op dat in de beslisnota gesproken wordt over een budgetvoorziening. In
de nota jaarrekening 2a wordt gesproken over een reserve. Hij vraagt een toelichting.
Naar aanleiding van de heer Brink merkt hij op dat deze inderdaad een punt heeft. Hij heeft
hetzelfde gedaan als in het twitter bericht en excuseert zich hiervoor; mocht hij hiermee mensen gekwetst hebben, dan spijt hem dit zeer.
Bij het amendement van het CDA krijgt hij het gevoel dat dit het college in de houtgreep
neemt. De VVD-fractie wil een voortvarend college dat zijn werk goed doet.
De heer Derks merkt naar aanleiding van de opmerking van Sociaal Wijchen betreffende de motie op, dat regeren vooruit zien is. Voordat het college met een voorstel komt, is het eind 2015
en dan duurt het nog een jaar voordat dit geëffectueerd is. Het is daarom niet te ver om nu al
naar 2017 te kijken. De fractie handhaaft de motie.
De heer De Kievit erkent dat indien er nog geen functieprofielen beschikbaar zijn, niet duidelijk
is wat van de mensen verwacht mag worden en of zij hierin passen. Er is wel een bedrag geraamd. Niet duidelijk is op basis waarvan.
Naar aanleiding van de heer Derks merkt hij op dat regeren inderdaad vooruit zien is. Voor
2017 is het echter noodzakelijk eerst te kijken hoe e.e.a. zich in 2015-2016 ontwikkelt.
De heer Derks is het hiermee niet eens.
De heer Van Kuppeveld geeft aan dat de fractie van Lokale Dorpspartijen het amendement van
het CDA zal steunen. De fractie stemt niet in met de motie van Kernachtig Wijchen, VVD en de
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PvdA.
De heer Brink is benieuwd hoe Kernachtig Wijchen de nieuwe organisatie ziet. Het kan niet zo
zijn dat eerst de mensen aangenomen worden en vervolgens de functieprofielen opgesteld worden.
De heer Verbeeten wijst erop dat het de mensen zijn die het werk verrichten.
De heer Brink merkt naar aanleiding van de beantwoording door de portefeuillehouder op dat
indien mensen op staande voet ontslagen moeten worden, de begroting overschreden wordt en
dit gemeld wordt via de Prorap. Frictiekosten hebben betrekking op de transformatie.
De heer Klaus sluit hierbij aan. Deze twee zaken dienen goed uit elkaar gehouden te worden.
Hij vraagt een reactie van de VVD. Arbeidsrechtelijke overschrijding komt in elke organisatie
voor.
Hij is blij met de opmerking dat het nieuwe gemeentehuis de accelerator is. In feite geeft burgemeester Verheijen aan dat de nieuwe huisvesting een soort vliegwiel is om de organisatie op
gang te brengen. Hij wacht de ontwikkelingen af.
Met betrekking tot de automatisering begrijpt hij dat op korte termijn een voorstel kan worden
verwacht. Hij hoopt dat dan met betrekking tot Wijchen 21 duidelijk wordt wat het proces precies inhoudt, hoe de stand van zaken is en wat het gaat kosten.
De CDA-fractie ziet geen enkel probleem in het amendement van het CDA wanneer onderscheid
gemaakt wordt tussen frictiekosten en arbeidsrechtelijke kosten. De motie zal niet worden gesteund omdat de raad in het geval van een reservering het zicht kwijt is.
De heer Derks wijst erop dat in de jaarrekening uitstekend inzicht wordt gegeven.
De heer Brink stelt dat hierbij sprake is van verantwoording achteraf. Er is dan minder zicht op
de situatie in vergelijking met afgeronde plannen en wat de frictiekosten zijn.
De heer Verbeeten merkt op dat in de motie gevraagd wordt met een voorstel te komen. De
raad kan hierop reageren.
De heer Klaus constateert een duidelijke koerswijziging.
De heer Brink leest in de motie dat het gaat om een bestemmingsreserve voor frictielasten. Indien het gaat om lasten in het kader van arbeidsrechtelijke problematieken, dan is er geen probleem.
De heer Verbeeten blijft van mening dat het om de frictiekosten gaat.
De voorzitter vraagt wethouder Gerrits een toelichting te geven op de voorzieningen en reserves in de beslisnota.
Wethouder Gerrits licht toe dat een bedrag van € 305.000 ten laste van de jaarrekening 2014
wordt gebracht. Dit betreft een voorziening om dat dit raakt aan reeds afgesloten contracten.
€ 209.000 hiervan betreft afgesloten contracten en is een voorziening. Het restant ad. € 97.000
is zelfs al uitgegeven. De tweede bullet is een reserve omdat hier geen contracten aan vast zitten.
De heer Van Kuppeveld informeert hoe de voorziening tot stand is gekomen. Er is geen vaststellingsovereenkomst opgesteld voor personeel dat met ontslag gaat. De raad had deze voorziening moeten goedkeuren. Dit kan niet zo maar via het college gaan.
Wethouder Gerrits kan zich niet voorstellen dat dit niet door de raad is vastgesteld.
De heer Derks begrijpt dat de budgetvoorziening ad. € 1,5 miljoen wordt getroffen, die bestaat
uit een voorziening en een reserve.
Wethouder Gerrits bevestigt dit.

Verslag openbare raadsvergadering d.d. 18 juni 2015

pagina 9 van 19

De voorzitter gaat over tot de besluitvorming.
Hij brengt allereerst het amendement van de fractie van het CDA in stemming.
-

amendement van de fractie van het CDA: Budgetvoorziening incidentele personele kosten
2014-2016
De fracties van CDA, D66, Lokale Dorpspartijen en Sociaal Wijchen stemmen voor het amendement.
De fracties van VVD, PvdA en Kernachtig Wijchen stemmen tegen het amendement.
Het amendement is verworpen!
raadsvoorstel 15 AZ 126
De fracties van VVD, PvdA, Sociaal Wijchen, Kernachtig Wijchen en Lokale Dorpspartijen stemmen voor het voorstel.
De fracties van D66, CDA stemmen tegen het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
-

motie van de fracties van de VVD, PvdA en Kernachtig Wijchen: aanpassing frictielasten
meerjarig
De fracties van VVD, PvdA en Kernachtig Wijchen stemmen in met de motie.
De fracties van D66, CDA, Sociaal Wijchen en Lokale Dorpspartijen stemmen tegen de motie.
De motie is aangenomen!
6.

15 AZ 130

Jaarrekening en jaarverslag 2014
Inclusief:
Programmarekening 2014, Notitie grondexploitatie 2015 Gemeente
Wijchen, Reserves en voorzieningen jaarrekening 2014, controleverklaring accountant

De spreekvolgorde wordt bij loting bepaald en is als volgt: Lokale Dorpspartijen, D66, Sociaal
Wijchen, VVD, Kernachtig Wijchen, CDA, PvdA.
De voorzitter merkt op dat per fractie 5 minuten spreektijd wordt aangehouden. Daarnaast is
afgesproken dat in tweede termijn in het debat ook de indiener van amendementen/moties kan
mee discussiëren. Dit beperkt zich dan niet tot de fractievoorzitter.
Hij geeft allereerst het woord aan de fractie van Lokale Dorpspartijen.
De heer Van Kuppeveld dankt het college en de ambtenaren die hebben meegewerkt aan de
totstandkoming van de jaarrekening. Vandaag geeft de raad haar mening over het cijfermateriaal over 2014. Het positief resultaat van € 2,5 miljoen is goed, maar betekent dat de burgers in
2014 te zwaar zijn belast. De fractie Lokale Dorpspartijen wilde een amendement indienen voor
gedeeltelijke teruggave aan de burgers, maar ziet hier gezien de verwachte kosten in 2015
vanaf. De fractie stemt in met het afboeken van het saldo ten gunste van de algemene reserve.
Lokale Dorpspartijen maakt zich zorgen over het feit dat de programma’s elk jaar negatieve resultaten laten zien met uitzondering van de Algemene Dienst en de grondexploitatie en is er
voorstander van te onderzoeken of er maatregelen zijn om dit te voorkomen. Dit kan bv door
een halt toe te roepen aan de managers om nog verdere uitgaven te doen zonder toestemming
te vragen aan de raad.
Punt van aandacht is het hoge debiteurensaldo, met name de dubieuze debiteuren. Hij begrijpt
dat hier aandacht voor is, maar dringt aan op nog meer inspanning.
De fractie vraagt zich af of de dotaties en onttrekkingen aan voorzieningen wel de goedkeuring
hebben van de raad. Is het getal van € 10.588.000 de nieuwe ondergrens van de algemene reserve of is dit zoals in 2013 € 11,5 miljoen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring
afgegeven en de fractie kan zich daarin vinden.
De heer Van Kuppeveld voorspelt voor 2015 dat veel objecten op de gemeente komen die grote
financiële offers vragen, zoals het gemeentekantoor, budgetvoorzieningen, uitvoering van nieuwe taken van de gemeente. Daarnaast wordt het woningbouwprogramma teruggeschroefd. Hij
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pleit ervoor met zijn allen de vinger aan de pols te houden en zich niet laten verleiden tot kleine
uitgaven die per saldo een groot bedrag worden. De fractie van Lokale Dorpspartijen roept het
college en de coalitiepartijen op niet te makkelijk bedragen beschikbaar te stellen.
De heer Brink complimenteert de wethouder van financiën en de ambtenaren met het werk dat
verzet is en het door de organisatie behaalde resultaat. Er ligt een goed stuk en de raad heeft
volop de mogelijkheid gehad om dit individueel en binnen de auditcommissie te bekijken. In de
laatste week van mei is de jaarrekening door de auditcommissie uitgebreid met de accountant
besproken. De accountant was uitermate positief over de financiële stand van zaken en de verbeteringen in het kader van rechtmatigheid en doelmatigheid.
Er is veel verbetering m.b.t. de bijstandsdebiteuren; de solvabiliteit is goed zeker in vergelijking
met gemeenten van dezelfde omvang; de risico’s kunnen worden opgevangen. De verwachting
is zelfs dat de nieuwe woningbouwafspraken vooralsnog gedekt kunnen worden.
De kans is echter groot dat het exploitatieresultaat in de komende jaren behoorlijk zal dalen. Op
de jaarrekening 2014 is niet veel aan te merken. Het overschot van € 176.000 is een fractie van
de totale begroting, te weten 0,3% van € 78 miljoen. Ook wanneer de consequenties van het
vorige agendapunt m.b.t. de personeelskosten worden meegenomen, is dit nog maar 1,5 – 2%
van de totale begroting.
De kans is groot dat het overschot in het komende jaar doorschiet naar een aanzienlijk tekort.
2015 ontwikkelt zich uitermate zorgwekkend. Er is nu al een negatieve afwikkeling van
€ 800.000 en in vergelijking met de begroting een tekort van € 0,5 miljoen. De opmerking van
Lokale Dorpspartijen over de kadootjes is terecht. Voor het nieuwe gemeentekantoor is veel
geld nodig. Er zal zelfs ingeteerd worden op de algemene reserve. Het college en het bestuur
dienen hierop alert te zijn, nu het nog kan.
In de jaarrekening is zichtbaar dat een groot deel van het tekort ontstaat als gevolg van de wet
BUIG. Het is onbegrijpelijk dat dit niet is voorzien en dat de gemeente nu met veel meer bijstandsgerechtigden worden geconfronteerd. De fractie van D66 dringt erop aan dat de wethouder met het UWV in gesprek gaat om dit beter af te stemmen. De heer Brink vraagt tenslotte
wat de wethouder gaat doen om het tekort voor 2015 binnen de perken te houden.
De heer De Kievit stelt vast dat de jaarrekening, het jaarverslag, de Programmarekening 2014
Notitie grondexploitatie 2015 gemeente Wijchen, Reserves en voorzieningen jaarrekening 2014
en de Controleverklaring accountant er goed uit zien. Er is veel werk verricht en alle uitgaven
die in 2014 zijn gedaan zijn overzichtelijk en compact samengevat. Financieel ziet het er goed
uit voor Wijchen en hij is hier tevreden mee. De vraag is echter of de Wijchenaren hier ook tevreden mee zijn. De heer De Kievit refereert aan een ingezonden brief m.b.t. het nieuwe gemeentekantoor. De briefschrijver vraagt zich af waarom er € 9 miljoen in een nieuw gemeentekantoor wordt gestoken, terwijl er mensen zijn die slechte of geen zorg krijgen. In 2012/2014 is
ruim € 2,1 miljoen op de WMO afgeroomd naar de algemene reserve. In 2014 is de gemeente
veel uitgegaan van de zelfredzaamheid van de inwoners en de kracht van het eigen netwerk. De
heer De Kievit stelt dat de brief erop wijst dat dit geen goede keuze is geweest en hij komt hier
bij de begroting op terug. Dezelfde briefschrijver gaat ook in op de lastenverlichting. De meeste
lokale lasten zijn doelbelastingen, zoals afvalstoffenheffing, rioolbelasting. De onroerende zaakbelasting is geen doelheffing, maar wordt gebruikt om de begroting sluitend te krijgen. Het
overschot gaat grotendeels naar de algemene reserve. Deze is ruim voldoende om alle risico’s
op te kunnen vangen. De bestemmingsreserves zijn ook op orde om projecten zoals Wijchen 21
uit te kunnen voeren.
De fractie van Sociaal Wijchen stelt voor om de Wijchense huishoudens deelgenoot te maken
van deze positieve financiële ontwikkeling door € 280.000 op te nemen in een nieuw te vormen
bestemmingsreserve. Mocht het voor de begroting volgend jaar nodig zijn, dan kan dit alsnog
worden ingezet en de bestemmingsreserve worden aangesproken. De fractie stelt voor een kleine deel aan de algemene reserve te onttrekken en € 176.000 van het onbestemde resultaat
2014 in te zetten.
Er is ook een reden niet in te stemmen met het amendement. Aangegeven wordt dat de financiële meevaller niet gedeeld kan worden met de burgers omdat er de komende jaren veel geld
nodig is voor het nieuwe belastingplan. Het Rijk wil € 5 miljard structureel besparen op het gemeentefonds. Hoe dit door zal werken, is nog niet bekend.
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De heer Derks merkt op dat de taken van de raad overzichtelijk zin: het bepalen van het beleid
op hoofdlijnen, het vertegenwoordigen van de inwoners en de controle van het college. Het
laatste punt is vandaag aan de orde. In 2014 is € 82,5 miljoen uitgegeven aan publiek geld. Dit
is een van de belangrijkste avonden in het jaar. De VVD heeft de programma’s uitgebreid doorlopen en vindt dat voldoende en juist verantwoording afgelegd. De 2,5% resultaat van begrotingsomvang in combinatie met controleverklaring en gedeeltelijke beantwoording van de vragen, geeft voldoende informatie om de jaarrekening goed te keuren en college decharge te verlenen over 2014. In de Wegwijs is de jaarrekening goed toegelicht aan de hand van taartdiagrammen.
Gebaseerd op de algehele financiële positie is het beeld over 2014 verbeterd. Door decentralisaties en nieuw beleid is de Wijchense begroting ca. 20% uitgezet. Daardoor kan de financiële positie onderstuk komen te staan. Hierop moet het college alert zijn en de raad goed informeren.
De grondexploitatie is een van de meest risicovolle jaarrekeningposten. Helaas zijn in de nota
niet de meest actuele cijfers verwerkt. In het kader van de controlerende taak vraagt de fractie
van de VVD het college ook op dit onderwerp alert te zijn op invloeden van rijks ontwikkelingen
en de raad hierover goed te informeren.
De heer Derks vraagt of het college kan aangeven wat de huidige ontwikkelingen zijn t.a.v. het
aantal bijstandsgerechtigden. Voor 2014 is er nog niet veel aan de hand, maar voor 2015 en
verder kan dit een probleem zijn. De VVD-fractie stemt in met de beslispunten. De financieel
kritische punten zijn bekend en het college heft wat de VVD betreft decharge over 2014.
De heer Verbeeten maakt een vergelijking met een navigatiesysteem in een auto n constateert
dat het college de route goed heeft uitgestippeld en op koers ligt. De gemeente is financieel gezond en heeft de laagste lasten in de regio. De criminaliteit is laag. Ervoor gewaakt moet worden dat er geen verkeerde afslagen genomen worden. Er zijn onzekere factoren zoals de bijstand. De kosten die hieruit voortkomen zijn het gevolg van de crisis, maar ook door de toename van het aantal statushouders. De opvang van statushouders is belangrijk; hiervoor moet
echter budgetkomen vanuit het Rijk. De heer Verbeeten pleit ervoor dat met het rijk in overleg
getreden wordt over een bijdrage voor de statushouders.
Tijdens het lezen van de jaarrekening is gebleken dat er geen invulling is gegeven aan een eerder geuite wens om het percentage afwijking van de begroting weer te geven. Dit zou de jaarrekening veel meer leesbaar maken.
Het is een goed zaak dat in de Wegwijs uitgelegd is hoe de jaarrekening in elkaar steekt aan de
hand van diagrammen.
Uit de jaarrekening blijkt een overschot bij de WMO. Dit is vreemd om dat de bijdrage van het
rijk is afgenomen. De heer Verbeeten gaat hier niet verder op in, maar vraagt het college hier
goed naar te kijken.
Er blijkt ook weinig gebruikt te zijn gemaakt van de inwisselronde voor de containers. Wellicht
kan gezien het overschot een extra inwisselronde worden ingezet, nu ook de blikjes en drankkartons anders ingezameld worden. Hetzelfde geldt voor de papiercontainers. De raad heeft hier
al vaker over gesproken. Het inzetten van papiercontainers kost € 2 per huishouden. De fractie
van Kernachtig Wijchen dringt erop aan dat hier naar gekeken wordt.
De fractie dient een amendement in om de postduivenvereniging te ondersteunen. Het clubgebouw is echt aan renovatie toe en dit valt, net als Wycross en Le Chateau, onder geen enkel beleidsplan. De vereniging is daarom van subsidie uitgesloten. De fractie van Kernachtig Wijchen
dient samen met VVD en PvdA een amendement in om ten behoeve van de verduurzaming van
het clubgebouw een bedrag van € 8000 voor participatie in renovatie van het clubhuis.
De heer Klaus ziet Wijchen als een zelfbewuste bruisende gemeente, waarin het goed vertoeven
is. Dit heeft hij bij de begroting 2015 aangegeven. Vandaag moet de raad de jaarrekening 2014
vaststellen. Hij dankt de ambtenaren voor hun inzet en de bijdrage om een overzichtelijke en
ordentelijke jaarrekening op te stellen. Alle vragen hieromtrent zijn beantwoord.
Ook dankt hij wethouder Gerrits voor de oplevering van zijn eerste jaarrekening.
De heer Klaus kijkt terug naar 2014 in het licht van het verkiezingsprogramma. Voor het CDA
geldt dat Wijchen een zelfstandige gemeente moet blijven met een stabiel beleid, waarbij de
verlaging van de lasten erg belangrijk is. Onder druk van het rijksbeleid is de gemeente het afgelopen jaar geconfronteerd om mee te gaan met de MGR, de voorloper van het grote Rijk van
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vang al vast leek te staan. Gemeenten zouden moeten fuseren.
Financieel gezien is deze jaarrekening historisch. Voor het eerst is er geen noemenswaardig
overschot. € 174.000 is procentueel gezien bijna niets. De crisis is voorbij, maar er staan een
aantal heel risicovolle projecten op de agenda, zoals het gemeentehuis en allerlei grote projecten op het gebied van het sociaal domein. De druk op de algemene reserve is enorm en de
fractie maakt zich zorgen. De eerste contouren zijn nog niet heel positief, zelfs zorgwekkend.
De BUIG-gelden zijn al besproken. De gemeente moet een goed sociaal beleid blijven voeren,
maar de CDA-fractie heeft het gevoel dat de raad onvoldoende geïnformeerd is over de richting
die het uitgaat en vraagt hier aandacht voor. Het zijn de mensen in de voorfase bij het UWV en
deze komen nu naar de gemeente toe. Dit blijken er veel meer te zijn dan ingeschat.
Een ander punt is de zelfstandigheid van Wijchen, een gemeente die zijn zaken op orde heeft en
vanuit een open houding naar de samenwerking in de regio kijkt. De fractie wil de regierol zelf
behouden en wil niet fuseren met Nijmegen of met West Maas en Waal. Hierdoor komen ook de
zorgen van die gemeenten naar Wijchen toe. Wijchen heeft een grote historie, is een zelfbewuste gemeente en moet zich niet laten opdringen andere wegen te bewandelen.
Het afgelopen jaar is ook verloren van de Provincie als het gaat om Schaarweide, de woningbouwcontingenten en de Berendonck. Ook van de Raad van State is verloren bij de Weegelaar
in Balgoij en de gemeente raakte verstrikt in een asbestdrama bij de Oosterweg. Het zijn zaken
waar de gemeenteraad vol overgave ja tegen heeft gezegd, maar die men niet heeft kunnen
waarmaken. Dit raakt de burgers; zij gaan ervan uit dat indien het bestuur ergens mee instemt,
dit ook uitgevoerd wordt. Dit straalt af op het bestuur. De heer Klaus vraagt het college hier
alert op zijn. Ook de goede voornemens ten aanzien van de transitie om op tijd met proefprojecten te beginnen, zijn niet gehaald.
De heer Klaus pleit ervoor nog beter en duidelijker een bepaalde koers te varen en zich niet te
laten afleiden. Hij dringt erop aan het dualisme nog hoger in het vaandel te hebben; een goed
college is gebaat bij een goede raad. Dat dient niet als een vervelend iets gezien te worden,
maar ieder moet zijn eigen rol spelen. Wijchen is hierbij gebaat.
De fractie van het CDA heeft een motie opgesteld. Wijchen doet een aantal dingen heel goed en
is vooral bij de inzet WSW (60%) heel voorzienend. Vanuit die zelfstandigheid dient de gemeente regie te voeren op het eigen beleid. De CDA-fractie roept het college op te kijken wat mogelijkheden zijn om de WSW zelf in te vullen.
Afsluitend stelt de heer Klaus dat Wijchen weer op koers moet komen. Daarvoor is een financieel stabiel beleid nodig van een zelfbewuste zelfstandige gemeente blijft, waardoor de lokale
lasten laag blijven en waar het goed vertoeven is en blijft.
De heer Gatzen constateert dat de jaarrekening 2014 een positief resultaat laat zien van € 2,5
miljoen. Dit is een prima resultaat, er is sprake van een gezonde gemeente. Op veel fronten
gaat het goed, maar er zijn donkere wolken, zoals de Wet Buig en de toename van het aantal
uitkeringsgerechtigden. Of er noodweer komt is nog niet duidelijk en hij hoopt hier bij de kaderbrief meer zicht op te hebben. Dit jaar is al sprake van € 400.000 minder in het gemeentefonds.
Het ziet er nu al minder rooskleurig uit. Dit mag geen buigen of barsten betekenen voor de
kwetsbare groepen. De minimaregelingen dienen het sociaal vangnet te blijven. Het is vervelend dat in de jaarrekening een aantal prestatie indicatoren betreffende schuldhulpverlening nog
op onbekend staan. Met name bij gezinnen met kinderen heeft de schuldhulpverlening wat de
PvdA betreft hoge prioriteit.
De verantwoording in de jaarrekening geeft de raad nog weinig stuurmiddelen. De heer Gatzen
is benieuwd of de extra formatie op preventie zijn vruchten afwerpt. Er zijn allerlei incidentele
meevallers bij de WMO, zoals lagere kosten hulp in de huishouding, hogere inkomsten eigen
bijdrage, lagere uitkering thuisbegeleiding, geen extreme vergoeding woningaanpassingen,
minder gebruik regiotaxi. Dit is vorig jaar ook geconstateerd. De fractie vraagt zich af of het beleid effectief wordt ingezet.
Indien elk jaar sprake is van incidentele meevallers, is dit mogelijk structureel en zou verder
bezuinigen op hulp in de huidhouding en de WMO mogelijk overbodig zijn.
Wanneer het aantal uitkeringsgerechtigden stijgt, dient gestuurd te worden op werk werk werk,
In de verantwoording wordt vooral verwezen naar activiteiten die in 2015 zullen plaatsvinden.
Is in 2014 wel voldoende focus gelegd op meer economische ontwikkeling en werk?
De heer Gatzen stelt dat het amendement luchtpost in dit digitale tijdperk voor zich spreekt.
Met deze jaarrekening ligt Wijchen nog op koers. Mogelijk moet in 2015 afgeweken worden van
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de koers en hij hoopt bij de kaderbrief de juiste maatregelen te zien om de koers om te buigen,
waarbij veel aandacht blijft voor de kwetsbare groepen. De heer Gatzen memoreert de weg die
geschetst is bij de begroting 2015, de wet naar een sociaal en solidair Wijchen, de weg naar
werk. Er moet omgebogen worden.
2014 was prima, maar de PvdA-fractie maakt zich zorgen over de toekomst en hoopt hier bij de
kader brief op te kunnen sturen. De heer Gatzen complimenteert tenslotte het college met het
behaalde resultaat.
De voorzitter schorst om 21.55 uur de vergadering en heropent de bijeenkomst om 22.00 uur.
Hij geeft het woord aan wethouder Gerrits.
Wethouder Gerrits dankt voor de complimenten en zal deze doorgeven aan alle afdelingen. Hij
dankt de raad voor de gedeelde zorg en de besluiten die bijgedragen hebben aan de financieel
gezonde koers. Hij is tevreden over de jaarrekening, maar er komen donkere wolken aan. De
afwijking ten opzichte van de begroting is minder dan 1%. Natuurlijk is er sprake van mee- en
tegenvallers. De lasten en baten zijn netjes in evenwicht. Het oordeel van de accountant is dat
de jaarrekening getrouw en rechtmatig tot stand is gekomen. Dit betekent dat de gemeenten
onder repressief toezicht van de provincie blijft staan.
De jaarrekening is een momentopname. Belangrijker zijn de trends. Het overschot staat ieder
jaar meer onder druk. De rijks bezuinigingen en extra taken komen hard aan voor de financiële
positie, bij de organisatie en ook bij de inwoners. Er is sprake van een licht herstel van de economie, maar pas nu krijgt de gemeente last van de gevolgen van de crisis. De gevolgen van
krapte op de arbeidsmarkt werken nu door; de rijksbijdrage is lager door de Wet BUIG. Het
aantal bijstandsgerechtigden neemt toe. De kosten voor de bijzondere bijstand stijgen en ook
de kosten voor het werkbedrijf komen op de gemeente af. De inkomsten van bouwgrond en
bouwleges lopen terug.
Wethouder Gerrits verwacht een flinke opgave voor 2015 en volgende jaren. Er zullen pittige
keuzes gemaakt moeten worden. Hij vertrouwt erop dat de raad in staat is de juiste keuzes te
maken in het belang van Wijchen en haar inwoners. Bij de kaderbrief wil hij graag in gesprek
gaan over de gevolgen van de crisis en hoe de koers van Wijchen verder vorm te geven.
Het amendement van Sociaal Wijchen waarin wordt voorgesteld 4% van de OZB in een reserve
te stoppen, klinkt sympathiek. Het is aardig om een overschot terug te laten vloeien naar de
samenleving. Dit is in 2013 ook gedaan met het instellen van het innovatiefonds en het leefbaarheidsfonds. Essentieel is dat in het amendement vooruitgelopen wordt op de integrale afweging bij de begroting. Op dat moment dient gekeken te worden hoe met bestaand beleid
wordt omgegaan en welk nieuw beleid wordt ingezet. Dan is ook duidelijk wat de gevolgen zijn
voor de OZB. Het college ontraadt het amendement.
Naar aanleiding van het amendement ten behoeve van de postduivenvereniging, begrijpt hij
dat, gezien het kleine bedrag en de verwachtingen die in het verleden zijn gewekt, de fracties
de vereniging willen steunen. Belangrijk is ook hier dat nieuw beleid afgewogen wordt bij de begroting. Hij adviseert het bedrag te financieren uit bestaand beleid en hiervoor, gelet op de bestemming, de reserve duurzaamheid te gebruiken.
Het college zal in de volgende jaarrekening de procentuele afwijkingen t.o.v. de begroting toevoegen, zoals is toegezegd.
De ondergrens van de Algemene Reserve is € 10 miljoen voor de risicoreserve. Zo is dit in de
jaarrekening opgenomen.
Wethouder Schaap constateert dat inderdaad sprake is van een uitbreiding van het aantal bijstandsgerechtigden. Op dit moment wordt in samenwerking met het UWV en het werkbedrijf
een analyse gemaakt door de afdeling en wordt gekeken wat de verwachting voor de komende
periode is. Hoe kan het dat het op deze manier toeneemt. Landelijk is ook een toename van het
aantal bijstandsgerechtigden te zien. Dit wil niet zeggen dat het college de zorg niet deelt.
Na de zomervakantie krijgt het college deze analyse voorgelegd.
De gemeente Wijchen heeft de opdracht gekregen 70 statushouders te huisvestingen. Ook hierover krijgt de raad ter voorbereiding op de begroting nog nadere informatie en achtergronden.
Uit de prorap blijkt dat de cijfers niet best zijn. De crisis is voorbij. Veel inzet wordt gepleegd op
contacten met ondernemers, bedrijven. Daar moeten de vacatures opgehaald worden.
Door de Wet BUIG zijn de kosten voor de bijstand sterk toegenomen. Dit is het gevolg van een
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nieuw landelijk verdeelsysteem. Wijchen is een gemeente met meer dan 40.000 inwoners en dit
betekent een behoorlijk nadeel in de berekening. Samen met andere gemeente is hierop bezwaar ingediend, maar dit is niet toegekend. Er komt wel een aanpassing op het verdeelmodel
voor 2016. Wethouder Schaap hoopt in september hier meer duidelijkheid over te hebben, zodat dit kan worden meegenomen bij de begroting 2016.
Het college ontraadt de motie van het CDA. Met elkaar is gekozen voor de integratie van Breed
in het werkbedrijf. Hier is alles op ingezet. Zij wil de grens niet gesloten houden voor de omgeving. de mensen dienen de beste plek te krijgen. Afgesproken is dit op regionaal niveau te
doen.
Met betrekking tot de papiercontainers, licht zij toe dat de raad voor 1 oktober a.s. een evaluatie krijgt aangeboden m.b.t. het afval-, milieu- en klimaatbeleid. Graag wil zij dan de discussie
aangaan over de toekomst van het afvalsysteem.
Burgemeester Verheijen reageert op het betoog van de heer Klaus m.b.t. een zelfbewuste gemeente. Door hem wordt aangegeven dat er van alles gebeurt op het gebied van samenwerken,
fusie, dan wel bestuurlijk. De heer Klaus heeft aangegeven dat de gemeente Wijchen zelf de regie moet houden. Daarmee is het college het eens. Ook de raad was van dit belang doordrongen. Er is een koersbijeenkomst gepland op 4 juli aanstaande. Inmiddels hebben zich 30 deelnemers aangemeld. Met elkaar zal in gezamenlijkheid bepaald worden wat van belang geacht
wordt voor de inwoners.
De heer Van Kuppeveld is tevreden met de beantwoording. Naar aanleiding van het amendement van Kernachtig Wijchen, PvdA en VVD merkt hij op dat dit op dit moment niet aan de orde
is. Dezelfde coalitie heeft dit voorstel enige jaren geleden afgewezen. Hij vindt nu dat deze vereniging moet wachten op de begroting 2016 en dit niet nu via het jaarrekeningresultaat 2014
alsnog ingebracht worden.
De heer Verbeeten merkt op dat destijds sprake was van een andere situatie bij een fusie van
twee postduivenvereniging. Het had hier niets mee te maken.
Het was dezelfde situatie en destijds het voorstel van Lokale Dorpspartijen, aldus de heer Van
Kuppeveld.
Hij is tegen het amendement van Sociaal Wijchen m.b.t. de reservering OZB. Er staan de gemeente in 2015 nog veel kosten te wachten. De afweging dient gemaakt te worden bij de begroting 2016.
Ten aanzien van de motie van het CDA heeft de heer Van Kuppeveld een goed gevoel. Het gaat
echter tot een beetje te ver. Aan de andere kant las hij dat enige tijd geleden een werknemer
van de gemeente na zijn vertrek vervangen werd door een werknemer van Breed. De kosten
voor de zelfde functie stegen met € 8000 per jaar. Indien dit bij alle functies binnen de gemeente gaat gebeuren, moet men zich afvragen of dit wel goed is. Drie personen kosten toch meer
dan één persoon.
De heer Brink reageert op de beantwoording door wethouder Gerrits. Aangegeven wordt dat de
trends belangrijk zijn, maar ook wordt gesteld dat er nog sprake is van een flinke opgave voor
2015 en daarna. Het formele standpunt van het college is dat het amendement van PvdA, Kernachtig Wijchen en VVD moet worden afgewogen bij de begroting.
De heer Brink geeft het bijna op hier tegen te protesteren. In het amendement is geen dekking
opgenomen. Er wordt op geen enkele wijze gecommuniceerd. Bij de rest van de raad was niet
bekend dat er een verzoek lag van de postduivenvereniging. De wethouder geeft vervolgens wel
een alternatieve financiering aan, terwijl verenigingen gewoon in aanmerking komen voor een
duurzaamheidslening. Deze lening is voor dit soort zaken in het leven geroepen. Kennelijk is iedereen gelijk, maar sommigen wat gelijker.
De afweging hoort bij de begroting gemaakt worden. Het blijft irritant dat dit soort dingen
steeds weer terugkomt en er aan cliëntalisme gedaan wordt. Er komt een vriendje langs van
welke vereniging dan ook en dan komt er een voorstel uit de hoge hoed. Hij vindt het schandalig.
Naar aanleiding van het amendement van Sociaal Wijchen, heeft de heer Brink in eerste termijn
al aangegeven wat de gemeente boven het hoofd hangt met name als gevolg van het nieuwe
belastingstelsel. Er wordt straks € 5 miljoen negatief verdeeld over de gemeenten. De OZB zal
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hier niet aan ontkomen. Zoals het er nu voorstaat, is de OZB door het gekort over 2015 hard
nodig.
De heer Brink vermeldt dat de heer Van Galen zal reageren op de motie van het CDA. Hij is het
met het college eens en dus tegen de motie.
Met de beantwoording van wethouder Schaap is hij uitermate tevreden. Er volgt een rapportage
m.b.t. de Wet BUIG en ook krijgt de raad prognoses. Wel verbaast hij zich erover dat het UWV
kennelijk niet over bepaalde gegevens beschikt. Hij betreurt het dat toch weer aan cliëntalisme
wordt gedaan. De fractie van D66 zal de twee amendementen niet steunen.
De heer Van Galen vindt het vreemd dat de motie van het CDA refereert aan stukken die op de
agenda van de vergadering van 1 oktober a.s. staan. Het zou een motie vreemd aan de orde
van de dag moeten zijn.
Wat de inhoud betreft merkt hij op dat de Wijchense WSW-er een modern werkbedrijf verdient.
Besloten is dat de mensen die onder de participatiewet vallen ondergebracht worden bij het
werkbedrijf van de MGR. Ook is besloten tot integratie van Breed in het werkbedrijf. De motie is
hiermee in strijd en eigenlijk vraagt de motie om uittreding uit het werkbedrijf. Dit kan niet los
van elkaar worden gezien. Het lijkt de fractie van D66 geen goed idee om een hek om Wijchen
te zetten. De mensen hebben dan niet meer de kans om buiten Wijchen aan de slag te komen.
Bij uittreding moet Wijchen vervolgens de hoofdprijs betalen omdat de oude uittreedregeling
van Breed van kracht is. Juist de toestand waarin Breed zich bevindt voor de integratie, betekent dat er geweldig hoge kosten zijn. Vervolgens moet zelf een nieuw gebouw opgetuigd worden. In de visie van het CDA blijft Wijchen voor de rest wel in het werkbedrijf. Het is duidelijk
dat D66 de motie niet zal steunen.
De heer De Kievit sluit aan bij het betoog van D66 dat sprake is van cliëntalisme m.b.t. de
postduivenvereniging. Er is nog een andere reden dit niet te doen. Het is niet duurzaam om een
reeds duurzaam gebouw leeg te laten staan en een ander gebouw te verduurzamen. De postduivenvereniging zou een andere ruimte aangeboden moeten krijgen. Sociaal Wijchen zal het
amendement niet steunen.
Naar aanleiding van het amendement van de eigen fractie, begrijpt de heer De Kievit dat er de
komende tijd veel extra kosten komen. Toch vindt hij dat de Wijchense burgers veel extra bijdragen. Het is allemaal naar de algemene reserve gegaan. Nu de gemeente er financieel goed
voorstaat, is het mogelijk de mensen te bedanken. Hij is bereid het amendement aan te passen
en dit niet uit deels uit de Algemene Reserve te dekken.
De heer Derks vraagt of de fractie van Sociaal Wijchen zich realiseert dat sprake is van een incidentele korting op de OZB. Op de langere termijn moet dit toch weer ingehaald worden. Hij
dringt erop aan dat een structureel voorstel wordt voorgelegd en kunstgrepen achterwege gelaten worden.
De heer De Kievit merkt op dat er geen middelen zijn om dit structureel te maken. Het gaat om
een signaal richting de inwoners. Mogelijk krijgt de gemeente dan meer draagvlak wanneer er
slechte financiële tijden aankomen.
De heer Derks merkt op dat de VVD-fractie de mening deelt van de wethouder m.b.t. de motie
van het CDA en zal deze niet steunen.
Het amendement van Sociaal Wijchen zal worden ingehaald door het heden. Er wordt iets incidenteels gedaan, dat niet veel invloed heeft en dit wordt op de lange termijn rechtgetrokken
doordat de OZB stijgt. Hij ziet het voordeel hiervan niet.
De heer De Kievit merkt op dat de VVD toch voorstander is van lastenverlichting.
De heer Derks is voorstander van structurele lastenverlichting.
Naar aanleiding van de beantwoording door het college, merkt hij op dat in eerste termijn is
aangedrongen op monitoring van het aantal bijstandsgerechtigden. Hij begrijpt dat een analyse
wordt gemaakt en ziet het resultaat hiervan graag tegemoet.
Door de wethouder wordt geadviseerd de benodigde € 8.000 voor de postduivenvereniging te
financieren uit het duurzaamheidsbudget. Hij gaat ervanuit dat dit een collegestandpunt is,
maar wil het duurzaamheidsbudget hiervoor niet aanroeren en de motie handhaven.
Verslag openbare raadsvergadering d.d. 18 juni 2015

pagina 16 van 19

De heer Brink informeert wat de VVD ervan vindt dat buiten de begroting om dit bedrag wordt
weggegeven, zonder dat hierover op enige manier is gecommuniceerd.
De heer Derks werpt de benaming cliëntalisme ver van zich af. Hij staat voor flexibel bestuur.
Wanneer de nood aan de man is, vindt hij persoonlijk dat de gemeenteraad klaar moet staan.
De heer Brink informeert waarom D66 als niet-college partij, niet is betrokken. Ook vraagt hij
zich af wat de hoge nood is.
De heer Klaus is ook benaderd door de postduivenvereniging, als inwoners onder elkaar. De
CDA-fractie vindt dat het advies van de wethouder niet gevolgd moet worden. De postduivenvereniging krijgt het geld toch. Waarom wordt willens en wetens dit amendement volgehouden?
De heer Gatzen merkt op dat de dekking is gezocht in het jaarrekeningresultaat, niet in de
duurzaamheidsreserve.
De heer Derks sluit hierbij aan. Hij merkt op dat de heer Boumans zal reageren op de motie van
het CDA.
De heer Boumans constateert dat het te vroeg is te stellen dat de transitie Breed is mislukt. Er
is een geleidelijke overgangsperiode van 1 januari 2015 tot 2016. Daar zit men nu midden in.
Vanuit de medewerkers is geen signaal ontvangen dat er iets verkeerd zou gaan. 220 mensen
vanuit Wijchen die onder Breed vielen, zijn nu ondergebracht in het werkbedrijf. Hij heeft het
gevoel dat een draai wordt gemaakt door het CDA om de afspraken terug te draaien, terwijl
men nog niet halverwege is. De VVD zal de motie niet steunen.
De heer Verbeeten merkt op dat het CDA in eerste termijn aangegeven heeft dat een goed college een goede raad verdient. Het moet een haalbaar betaalbaar plan zijn. De WSW hoort bij de
participatiewet en om die reden moet aangesloten worden bij een regionaal werkbedrijf. Technisch kan de motie niet. De fractie van Kernachtig Wijchen zal de motie niet steunen.
Ten aanzien van het amendement van Sociaal Wijchen, sluit hij aan bij de heer Derks. Incidentele opbrengsten kunnen niet gebruikt worden voor structurele lasten.
De heer De Kievit stelt dat de vraag is het incidentele resultaat hiervoor in te zetten.
De heer Verbeeten merkt naar aanleiding van de opmerkingen over de postduivenvereniging
op, dat Kernachtig Wijchen er geen geheim van heeft gemaakt dat de fractie dicht bij de burgers wil staan.
De heer Brink constateert dat hiermee gesuggereerd wordt dat D66 niet dicht bij de burgers wil
staan. Kennelijk hebben drie partijen met elkaar iets in elkaar gezet.
De heer Verbeeten merkt op dat D66 alsnog kan aansluiten.
De heer Brink is van mening dat dit bij de begroting aan de orde dient te komen.
De heer Gatzen begrijpt dat wanneer de drie partijen dit voorstel bij de begroting hadden ingediend, er geen probleem was geweest.
De heer Brink constateert dat dan wel de koninklijke weg gevolgd was.
De heer Klaus begrijpt de intentie van het amendement van Sociaal Wijchen. De fractie wil de
inwoners laten delen in de lusten. Hij is het niet eens met het amendement. Er komen veel extra onontkoombare kosten op de gemeente af. Voor een deel van de dekking wordt de algemene reserve gebruikt. Deze reserve is al van de burgers. Het CDA zal niet met het amendement
meegaan.
De CDA-fractie draagt iedere vereniging in Wijchen een warm hart toe. De postduivenvereniging
heeft de CDA-fractie ook benaderd en uitgelegd waarom dit zo belangrijk is.
De heer Brink wijst erop dat er mogelijk nog veel meer initiatieven zijn. De afweging dient
plaats te vinden bij de begroting.
De heer Klaus heeft aangegeven dat de discussie nog in de raad gevoerd zou worden. Het colleVerslag openbare raadsvergadering d.d. 18 juni 2015
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ge heeft duidelijk zijn standpunt aangegeven. Hij begrijpt dat D66 van mening is dat de Koninklijke weg gevolgd moet worden. Het CDA pleit ervoor het amendement het amendement aan
te houden, zodat hier t.z.t. alsnog invulling aan gegeven kan worden.
In de motie van het CDA wordt opgeroepen tot een onderzoek. Nog niet lang geleden is met vrij
sterke bewoordingen in de raad gesproken over de wijze waarop Breed bestuurd wordt en welke
kant het uitgaat. De fractie maakt zich grote zorgen over het tekort. Samenwerken moet, maar
de regie moet in Wijchen blijven. Gekeken moet waardoor de tekorten bij Breed zo enorm zijn
opgelopen. Dit heeft vooral te maken met de SP in Nijmegen die een heel ander beleid voert
dan Wijchen. Het beleid in Nijmegen vertaalt zich 1 op 1 in overschrijding van de budgetten bij
Breed.
Hij dringt erop aan op 4 juli aanstaande wel te kijken wat dit soort toezeggingen in de regio betekenen en waar de gemeente de regierol kan houden. Dit gaat niet meer gebeuren voor Breed
en dit is jammer omdat dit ten koste gaat van de SW-ers uit Wijchen. De heer Klaus wil hier in
realistisch zijn.
Hij is blij met de beantwoording van de portefeuillehouder dat samen gekeken wordt hoe verder
vorm gegeven kan worden aan een zelfstandig en zelfbewust Wijchen. In reactie op het betoog
van wethouder Gerrits, merkt hij op dat de raad heel positief en enthousiast is, maar er natuurlijk hier en daar vragen zijn. De wethouder geeft aan dat er pittige keuzes aankomen. De raad
moet een goede afweging kunnen maken en de heer Klaus dringt erop aan dat het college op
tijd informeert zodat met de normale cyclus een goed besluit genomen kan worden. Het gebeurt
te vaak dat de raad zaken via de pers moet vernemen. De raad dient als eerste geïnformeerd te
worden, zodat zij goed voorbereid de juiste keuzes kan maken.
De heer Gatzen is tevreden met de beantwoording. Op enkele punten zal hij bij de behandeling
van de kaderbrief nog ingaan. Natuurlijk heeft D66 gelijk dat bij het amendement voor de postduivenvereniging de koninklijke weg gevolgd zou moeten worden. Hij vindt ook dat de raad
flexibel moet zijn. Het gaat er om of het principe klopt. De fractie wil het toch graag op deze
manier doen.
Hij begrijpt de intentie van het amendement van Sociaal Wijchen, maar meent dat de oplossing
niet juist is. Hiermee kan de OZB/verhoging niet tegengehouden worden, maar wordt incidenteel een kadootje weggegeven. Dit is op dit moment niet verstandig.
De fractie van de PvdA staat helemaal achter de beantwoording door de wethouder en de woorden van de heer Van Galen waar het gaat om de motie van het CDA en zal niet meegaan met
de motie. Er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen gaande. Ter voorbereiding op de begroting
wordt de kaderbrief voorgelegd. Hierin komen automatisch bepaalde zaken al naar voren.
De heer Klaus wil het breder zien. De raad wordt door de stukken ingehaald. Vandaag is een
motie over Breed ingediend. Enkele dagen daarvoor worden informatienota’s ontvangen. Het
loopt allemaal door elkaar heen en op het laatste moment. Zeker in deze lastige tijd is het van
belang tot een betere besluitvorming te komen.
De heer Gatzen wijst erop dat de raad zelf besloten heeft de kaderbrief in juli te behandelen.
De heer De Kievit heeft geen reactie ontvangen op zijn opmerking over de duurzaamheid van
de gebouwen die al beschikbaar zijn. Waarom zou nu alsnog dit ene gebouw verduurzaamd
moeten worden?
De heer Gatzen wijst erop dat de vereniging hier om vraagt. Het is hun gebouw.
In reactie op de heer Klaus, merkt hij op dat besloten is de kaderbrief in juli te bespreken omdat de resultaten van de mei-circulaire nog niet bekend waren. Een extra cyclus is volgens hem
niet mogelijk.
De heer Klaus vindt dat de juiste voorbereiding om tot besluitvorming te komen moet worden
vastgehouden.
De voorzitter gaat over tot de besluitvorming. Mevrouw Vroom en mevrouw Van den Bos hebben de vergadering verlaten.
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-

amendement van de fractie van Sociaal Wijchen: Instellen reserve- bestemming ‘Reeds
ontvangen 4% OZB-verhoging 2016’
De fractie van Sociaal Wijchen stemt voor het amendement.
De fracties van Lokale Dorpspartijen, PvdA, CDA, VVD, D66 en Kernachtig Wijchen stemmen tegen het amendement.
Het amendement is verworpen!
-

amendement van de fracties van PvdA, VVD en Kernachtig Wijchen: Verduurzaming
clubgebouw P.V. De Luchtpost
De fracties van PvdA, VVD en de fractie Kernachtig Wijchen stemmen voor het amendement.
De fracties van D66, CDA, Lokale Dorpspartijen en Sociaal Wijchen stemmen tegen het amendement.
Het amendement is aangenomen!
raadsvoorstel 15 AZ 130
De heer Klaus verklaart dat de fractie van het CDA instemt met de jaarrekening, ondanks dat
het amendement dat m.b.t. de personele kosten niet is aangenomen. De fractie vindt het belangrijk een signaal af te geven dat op de juiste koers doorgegaan moet worden met het rapporteren. Hij wenst de wethouder hiermee veel succes.
De heer Brink sluit hierbij aan. Gezien het amendement dat is aangenomen betreffende PV de
Luchtpost stelt hij vast dat hierdoor een tekort van € 8.000 ontstaat op het jaarrekeningresultaat. Beslispunt 3 dient te worden aangepast omdat er minder naar de Algemene Reserve gaat.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
motie van de fractie van het CDA: Het “heft” weer in eigen hand
De fractie van het CDA stemt voor de motie.
De fracties van Lokale Dorpspartijen, PvdA, D66, VVD, de fractie van Kernachtig Wijchen en van
Sociaal Wijchen stemmen tegen de motie.
De motie is verworpen!
7.
Sluiting
De voorzitter sluit om 22.45 uur de vergadering.
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