De Gemeenteraad van Wijchen
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad
van Wijchen gehouden op 25 oktober 2018

1.

Vaststellen notulen van de vergadering van 27 september
2018

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
2.

Afdoening ingekomen stukken

De lijst met ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen.
3.

18 4 5181

Haalbaarheidsonderzoek renovatie kasteel

-

amendement 1 van de fracties van VVD, Kernachtig Wijchen en
PvdA: “maximaal krediet”, waarin wordt voorgesteld:

Beslispunt 2 te wijzigen naar:


Beslispunt 2 te wijzigen naar: Een maximaal krediet ter beschikking
te stellen van € 3.800.000 voor de renovatie van het Kasteel,
mits de jaarlijkse last (structurele gevolgen) in de begroting voor de
komende jaren past. De totale investering voor de gemeente
mag na verrekening van eventuele subsidies maximaal
€2.800.000 bedragen. De daadwerkelijke renovatie van het kasteel plaats te laten vinden volgens de kaders:
-

De noodzakelijke aanpassingen voor een betere benutting van
het kasteel, genoemd bij A (bijlage H)

-

Het algemeen herstel van het kasteel, delen van B en C (bijlage
H)

-

De klimaatbeheersing in het gehele kasteel

Beslispunt toe te voegen:


De wethouder komt na uitwerking van het definitieve ontwerp en
het bekend zijn van subsidie besluiten met een beslisnota naar de
raad met daarin de gemaakte keuzes.

De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD en Wijchen
Lokaal stemmen voor het amendement.
De fractie van Sociaal Wijchen stemt tegen het amendement.
Het amendement is aangenomen!
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-

amendement 2 van de fracties van VVD, Kernachtig Wijchen en
PvdA: “kapitaallast”, waarin wordt voorgesteld:

Beslispunt 3C toe te voegen:


De berekening van de kapitaallast op de investering aan te passen
naar een meer ander bedrijfseconomisch scenario, dit voor zowel
de te hanteren afschrijvingspercentages. als de rente toerekening.

De fracties van D66, Kernachtig Wijchen, PvdA en VVD stemmen voor
het amendement.
De fracties van CDA, Sociaal Wijchen en Wijchen Lokaal stemmen tegen
het amendement.
Het amendement is aangenomen!
-

raadsvoorstel 18 4 5181

De fracties van CDA, D66, PvdA, VVD, 9 leden van de fractie van Kernachtig Wijchen, 1 lid van de fractie van Wijchen Lokaal stemmen voor
het voorstel.
De fracties van Sociaal Wijchen, 2 leden van de fractie van Kernachtig
Wijchen en 1 lid van de fractie Wijchen Lokaal stemmen tegen het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
-

motie 3 van de fractie van D66: “het kasteel van Wijchen van
Wijchenaren”, waarin het college wordt opgeroepen tot:

1.

Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar crowdfunding
om een substantiële bijdrage te genereren voor renovatie van het
kasteel

De fracties van D66 en Sociaal Wijchens stemmen voor de motie.
De fracties van CDA, Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD en Wijchen Lokaal
stemmen tegen de motie.
De motie is verworpen!
4.

18 1 440

Samen naar een duurzaam Wijchen (Energieplan op hoofdlijnen)

-

amendement 4 van de fracties D66 en Sociaal Wijchen: “uitbreiding
energieplan” waarin wordt voorgesteld:

Beslispunt 2 te wijzigen in:
In te stemmen om via de begroting 2019 structureel een bedrag van
200K aan te vragen vanaf 2019. Ieder jaar dit bedrag te evalueren.
Beslispunt 3 te laten vervallen
Beslispunt toe te voegen:
Het plan uit te breiden met maatregelen, die de gemeente zelf gaat treffen om de klimaatdoelstellingen te bereiken

Besluitenlijst Openbare Raadsvergadering d.d. 25 oktober 2018

pagina 2 van 10

De fracties van D66, 1 lid van de fractie van Kernachtig Wijchen, Sociaal
Wijchen en 1 lid van de fractie van Wijchen Lokaal stemmen voor het
amendement.
De fracties van CDA, 10 leden van de fractie Kernachtig Wijchen, fracties PvdA, VVD en 1 lid van de fractie van Wijchen Lokaal stemmen tegen het amendement.
Het amendement is verworpen!
-

amendement 5 van de fracties van VVD, Kernachtig Wijchen, PvdA
en CDA: “samen naar een duurzaam Wijchen – doelstelling”, waarin
wordt voorgesteld:

Beslispunt toe te voegen:
Aan alle voorstellen waar het college mee naar de raad komt toe te voegen:

De besparing in kWh / m3 gas


Wat de op dat moment actuele opgaaf is, dit niet vaker dan één
maal per jaar uit laten rekenen



Het rendement van de investering

De raad stemt unaniem in met het amendement.
Het amendement is aangenomen!
-

amendement 6 van de fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA en
VVD: “aanpassen projecten” waarin wordt voorgesteld:

In het Energieplan aan onderstaande projecten toe te voegen;
-

Plan van aanpak voor energiemaatregelen bij bedrijven.
Toevoegen aan het projectenoverzicht op pagina 17: Inkoop van
duurzame energie die afkomstig is van buiten de regio inzichtelijk
maken.

-

Actieplan voor het nemen van energiemaatregelen door particuliere
huiseigenaren.
Toevoegen aan het projectenoverzicht op pagina 18: Inkoop van
duurzame energie die afkomstig is van buiten de regio inzichtelijk
maken.

De fracties van D66, Kernachtig Wijchen, PvdA en VVD stemmen voor
het amendement.
De fracties van CDA, Sociaal Wijchen en Wijchen Lokaal stemmen tegen
het amendement.
Het amendement is aangenomen!
-

amendement 7 van de fractie van het CDA: “zonnepanelen op water
Vormerse en Wezelse plas” waarin wordt voorgesteld:

Beslispunt toe te voegen:
In te stemmen met een onderzoek naar plaatsing van zonnepanelen op
de Vormerse en Wezelse Plas
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Het amendement is ingetrokken
-

raadsvoorstel 18 1 440

De heer De Kievit heeft in de commissievergadering zijn teleurstelling
geuit over het feit dat er te weinig gebeurt. Hij ziet in alle amendementen en moties niet veel verbatering en zal daarom symbolisch tegen het
voorstel stemmen.
Mevrouw Dauphin ziet toch ruimte bij de wethouder en verwacht dat hij
aan de slag gaat en er meer uitkomt dan er nu voorligt. De fractie is
huiverig, maar zal toch voor stemmen.
De fracties van CDA, Kernachtig Wijchen, D66, PvdA, VVD en Wijchen
Lokaal stemmen voor het amendement.
De fractie van Sociaal Wijchen stemt tegen het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
-

motie 8 van de fracties van CDA, PvdA en Kernachtig Wijchen:
“toewerken naar “Wijk van de Toekomst”, waarin het college wordt
opgeroepen:

Met een realistische planning te komen die voor het zomerreces 2019
besproken kan worden in de raad hoe toegewerkt wordt naar een ‘Wijk
van de Toekomst’ en daarna hier actief mee aan de slag te gaan. Voor 1
april 2019 met een realistische planning te komen hoe toegewerkt wordt
naar een ‘Wijk van de Toekomst’
De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA stemmen voor de
motie.
De fracties van Sociaal Wijchen, VVD en Wijchen Lokaal stemmen tegen
de motie.
De motie is aangenomen!
-

motie 9 van de fracties van CDA, PvdA en Kernachtig Wijchen:
“kopgroep Energietransitie in Wijchen”, waarin het college wordt
opgeroepen:

-

Voor het zomerreces 2019 het onderzoek of het haalbaar is een
‘kopgroep energietransitie in Wijchen’ samen te stellen te bespreken in de raad. In het eerste kwartaal van 2019 te onderzoeken of
het haalbaar is een ‘kopgroep energietransitie in Wijchen’ samen te
stellen. Hierin trekken inwoners, ondernemers, gemeente en andere
belangstellenden gezamenlijk op als ambassadeurs van duurzaamheid om zoveel mogelijk nieuwe duurzaamheidsinitiatieven te laten
starten;
Aanbevelingen van de kopgroep (realistisch voor wat betreft uitvoering) waar mogelijk mee te nemen in de plannen voor een energieneutraal Wijchen.

-

De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA en Sociaal Wijchen
stemmen voor de motie.
De fracties van VVD en Wijchen Lokaal stemmen tegen de motie.
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De motie is aangenomen!
-

motie 10 van de fracties van D66 en Sociaal Wijchen: “denktank
energie”, waarin het college wordt opgeroepen tot:

-

tweejaarlijks organiseren van een denktank energie met geïnteresseerde inwoners en bedrijven, waarbij het participatieniveau raadplegen en/of adviseren van toepassing is.

De motie is ingetrokken!
-

motie 11 van de fracties van D66 en Sociaal Wijchen: “meer projecten om klimaatdoelen te halen”, waarin het college wordt opgedragen:

in 2019 een aantal onderzoeken uit te voeren en op basis daarvan concrete projectvoorstellen te doen:
-

Een onderzoek naar de warmtevraag en het warmte-aanbod in
Wijchen

-

Een onderzoek naar de mogelijkheden van oppervlaktewater en andere nieuwe technieken

-

Samen met leefbaarheidsgroepen en kernen onderzoeken hoe revenuen van windmolens ten goede kunnen komen aan het dorp zelf

-

Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om schoolgebouwen te
voorzien van zonnepanelen

-

Onderzoeken welke financieringsmogelijkheden er zijn voor dit soort
trajecten (subsidies, crowdfunding)

De fracties van D66 en Sociaal Wijchen stemmen voor de motie.
De fracties van CDA, Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD, Wijchen Lokaal
stemmen tegen de motie.
De motie is verworpen!
-

motie 12 van de fractie van het CDA: “inventariseer overheidsgronden in Wijchen op kansen plaatsing zonnepanelen”, waarin het college wordt verzocht:

-

Een inventarisatie uit te voeren op alle overheidsgronden in de gemeente Wijchen en te beoordelen of de grond in potentie geschikt is
voor de plaatsing van zonnepanelen;

-

De uitkomsten van deze inventarisatie uiterlijk 1 februari 2019 te
delen met de gemeenteraad.

De motie is ingetrokken!
-

motie 13 van de fracties van D66 en Sociaal Wijchen: “eigen verantwoordelijkheid gemeente”, waarin het college wordt opgedragen:

om in het eerste kwartaal van 2019 een aanvullend energieplan voor te
leggen aan de raad. In dit energieplan projecten voor te leggen met
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daarin onder andere doelstellingen over:
-

Het aantal gemeentelijke gebouwen dat minimaal energielabel B
heeft;

-

De hoeveelheid zonne-energie dat afkomstig is van gemeentelijk
vastgoed;

-

Maatregelen om fijnstof tegen te gaan, door bijvoorbeeld het (vieze) vrachtverkeer te mijden uit het centrum of maatregelen te nemen om fijnstof tegen te gaan op drukke (invals-)wegen;

De fracties van D66 en Sociaal Wijchen stemmen voor de motie.
De fracties van CDA, Kernachtig Wijchen, PvdA, Wijchen Lokaal en VVD
stemmen tegen de motie.
De motie is verworpen!
-

motie 14 van de fracties van PvdA, Kernachtig Wijchen, VVD en
CDA: “duurzaamheid eigen organisatie”, waarin het college wordt
opgeroepen:



In 2019 de CO2-voetafdruk en het energieverbruik van de gemeentelijke organisatie inzichtelijk te maken.



In 2019 met voorstellen te komen over hoe een energieneutrale
gemeentelijke organisatie kan worden gerealiseerd in 2030.

De raad stemt unaniem in met de motie.
De motie is aangenomen!
-

motie 15 van de fracties van D66, Sociaal Wijchen en CDA: “evaluatie gedragscode”, waarin het college wordt opgedragen:

om uiterlijk 30 januari 2019 een procesvoorstel voor de evaluatie van
de gedragscode voor te leggen aan de raad
De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen en
VVD stemmen voor de motie.
De fracties van Wijchen Lokaal stemt tegen de motie.
De motie is aangenomen!
-

motie 16 van de fracties van D66, Sociaal Wijchen en CDA: “nieuwplan voor vermindering restafval”, waarin het college wordt opgeroepen:”

om in het eerste kwartaal van 2019 een voorstel aan de raad voor te
leggen, waarmee we de hoeveelheid restafval kunnen terugbrengen en
de VANG-doelstellingen halen.
De fracties van CDA, D66 en Sociaal Wijchen stemmen voor de motie.
De fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD en Wijchen Lokaal
stemmen tegen de motie.
De motie is verworpen!
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5.

18 3 20777 Evaluatie kindregeling Wijchen 2017

-

amendement 17 van de fractie van Sociaal Wijchen: “kiezen voor
beleidsharmonisatie kindregeling conform Druten per 1-1-2020,
waarin wordt voorgesteld

Het voorgestelde beslispunt 1:
1.

Het vastgestelde beleid voor de Kindregeling in 2019 en de jaren
daarna voort te zetten met de volgende wijzigingen;
a.

De doelgroep uit te breiden door in plaats van een inkomensgrens van 110% van de geldende norm uit de Participatiewet
vanaf 1 januari 2019 een inkomensgrens van 120% te hanteren;

b.

Voor 2019 een budget van € 5.000,- te reserveren voor extra
publiciteit rondom de Kindregeling;

Te wijzigen op deze wijze:
1.

Het huidige beleid voor de Kindregeling in 2019 voort te zetten met
de volgende wijzigingen en per 1-1-2020 te harmoniseren met het
beleid van de gemeente Druten;
a.

De doelgroep uit te breiden door in plaats van een inkomensgrens van 110% van de geldende norm uit de Participatiewet
vanaf 1 januari 2019 een inkomensgrens van 120% te hanteren;

b.

Voor 2019 een budget van € 5.000,- te reserveren voor extra
publiciteit rondom de Kindregeling;

De fractie van Sociaal Wijchen stemt voor het amendement.
De fracties van CDA, Kernachtig Wijchen, PvdA, D66, Wijchen Lokaal en
VVD stemmen tegen het amendement.
Het amendement is verworpen!
-

amendement 18 van de fractie van de PvdA: “geen extra middelen
voor de uitvoering”, waarin wordt voorgesteld:

beslispunt 2 te schrappen.
De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen en PvdA stemmen voor
het amendement.
De fracties van Sociaal Wijchen, VVD en Wijchen Lokaal stemmen tegen
het amendement.
Het amendement is aangenomen!
-

amendement 19 van de fractie CDA: “stichting Leergeld”, waarin
wordt voorgesteld:

toe te voegen beslispunt:
het college op korte termijn te laten onderzoeken in hoeverre stichting
Leergeld een vergelijkbare aanvulling als in Beuningen kan bieden op de
kindregeling in Wijchen.
Het amendement is ingetrokken!
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- raadsvoorstel 18 3 20777
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
-

motie 20 van de fractie PvdA: “klantreis Kindregeling”, waarin het
college wordt opgeroepen:

om een Klantreis Kindregeling te organiseren en daarvoor uit te nodigen: personen die al gebruik maken van de Kindregeling en organisaties
die informatie kunnen verstrekken over de doelgroep (o.a. Vluchtelingenwerk, Wmo-raad, Cliëntenraad Participatiewet, Voedselbank, stichting Leergeld, vertegenwoordigers van het onderwijs).
Door middel van de Klantreis Kindregeling kan een oplossing gevonden
worden voor het achtergebleven bereik van de Kindregeling zoals in de
tweede helft van 2017. Dit kan door te inventariseren voor welke personen de gemeente de publiciteitscampagne opzet, welke informatiebehoefte hebben zij en hoe ze aan hun informatie komen, wanneer komen
ze in contact met de gemeente, hoe kan dat contact benut worden om
informatie te verstrekken, enz.
Het is daarom ook belangrijk dat er een vertegenwoordiging van de
klantmanagers van de gemeente Wijchen en van het Werkbedrijf, het
cluster Communicatie, de beleidsadviseurs, enz. aanwezig zijn om zo direct in dialoog te gaan met elkaar om tot de beste publiciteitscampagne
te komen.
Tenslotte doen we de suggestie om de dialoog te laten voorzitten door
bijv. de wethouder of een betrokken raadslid.
De fracties van PvdA en VVD stemmen voor de motie.
De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, Sociaal Wijchen en Wijchen Lokaal stemmen tegen de motie.
De motie is verworpen!
-

motie 21 van de fractie van D66: “voorkomen armoedeval”, waarin
het college wordt opgeroepen:

Te onderzoeken hoe de armoedeval bij inkomens net boven de grens
van 120% van het minimum voorkomen kan worden en de financiële
consequenties daarvan. een minder harde inkomensgrens te hanteren
en hiervoor een ‘glijdende schaal’ te introduceren om te voorkomen dat
inwoners met een laagbetaalde baan erop achteruitgaan.
De fracties van CDA, D66, 1 lid van de fractie van Kernachtig Wijchen,
PvdA, Sociaal Wijchen en VVD stemmen voor de motie.
De fractie van Wijchen Lokaal en 10 leden van de fractie Kernachtig Wijchen stemmen tegen de motie.
De motie is aangenomen!
-

motie 22 van de fractie CDA: “gelijke bedragen”, waarin het college
wordt opgeroepen

de hoogte van het bedrag uit de kindregeling voor 0-6 jarigen gelijk te
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trekken met 6-12 jaar, d.w.z. € 300 per jaar
De motie is ingetrokken!
6.

18 7B 17177

Rapport Grip krijgen op Veilig Thuis

-

amendement 23 van de fracties van Kernachtig Wijchen en PvdA, waarin
wordt voorgesteld:

Schrappen van beslispunten
3 c:
i.

Onderzoek de mogelijkheden voor het instellen van een intergemeentelijke werkgroep bestuurlijke samenwerking

4 d: De griffier te verzoeken om in het presidium zo spoedig mogelijk
na het besluit van de raad de volgende onderwerpen te agenderen:
ii.

De behoefte aan het samenstellen van een werkgroep uit de raad
die invulling gaat geven aan het systeem van raadsrapporteurs;

iii. De behoefte van de raad om in regionaal verband één of meer bijeenkomsten te beleggen voor het verkennen van de mogelijkheden
en het maken van afspraken voor het instellen van een intergemeentelijke werkgroep bestuurlijke samenwerking en een regionale
invulling van een systeem van raadsrapporteurs;
Aanpassen van beslispunt 4d iv op basis van het besluit over dit amendement.
De fracties van Kernachtig Wijchen en PvdA stemmen voor het amendement.
De fracties van CDA, D66, VVD en Wijchen Lokaal stemmen tegen het
amendement.
De leden van de Rekenkamercommissie onthouden zich van stemming.
Het amendement is aangenomen.
- raadsvoorstel 18 7B 17177
De voorzitter deelt mee dat de datum in het voorstel van 1 oktober
2018 wordt gewijzigd in 1 februari 2019. Hiertoe wordt geen amendement ingediend.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
De leden van de Rekenkamercommissie onthouden zich van stemming.
Het voorstel is aangenomen!
7.

Stemmingen

De raad stemde in met de volgende raadsvoorstellen:
-

18 1 9949

Bestemmingsplan voor splitsing woning Houtsestraat
2, Balgoij

-

18 1 20669

Wijziging verordening Stimuleringsregeling duurzame maatregelen

-

18 4 15684

Revenuen Legaat van Cooth 2019

-

18 4 18784

Subsidieverlening 2019 Museum Kasteel Wijchen
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Mevrouw Dauphin verklaart dat de fractie van D66 van harte voor
het voorstel stemt. De fractie is blij dat indexatie er doorheen is
gekomen.
-

18 4 19972

Budgetsubsidie 2019 De Bibliotheek Wijchen

-

18 7A 21282

Beëindigen Pilot “Anders vergaderen”; invoeren vergadersysteem

-

18 7A 22283

Instellen werkgroep Inwonersparticipatie

-

18 2 22096

Het bekrachtigen van geheimhouding op het boekwerk “Reserves en voorzieningen begroting 2019”

-

18 1 19936

Het bekrachtigen van geheimhouding op de bijlage
”financiële ondergrens” bij beslisnota Tussen Kasteel
en Wijchens Meer

Besluitenlijst Openbare Raadsvergadering d.d. 25 oktober 2018

pagina 10 van 10

