De Gemeenteraad van Wijchen
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad
van Wijchen gehouden op 27 juni 2019

2.

Vaststellen verslag van de vergadering van 28 mei 2019

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
3.

Afdoening ingekomen stukken

De lijst met ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen.
4.

28113

Omgevingsvergunning zonnepark Kampbroek
Hernen

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

Motie van K8W, VVD, PvdA: “Motie Zonnepark”.

Waarin het college wordt opgeroepen:
Om de initiatiefnemer te verzoeken om zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk 1 oktober 2019, concrete afspraken te maken tussen de inwoners van Hernen en de initiatiefnemers over:

De eventuele verplichtingen van de initiatiefnemers

De mogelijkheden voor de inwoners van Hernen om mee te investeren

De hierboven genoemde maatschappelijke voordelen

De bijdragen en inzet van het gebiedsfonds
En deze afspraken schriftelijk vast te leggen.
De fracties van D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD en Wijchen Lokaal
stemmen voor de motie.
De fractie van het CDA stemt tegen de motie.
De fractie van Sociaal Wijchen is niet aanwezig.
De motie is aangenomen!
5.

25428

Realisatie van een Driestroom gezinshuis op
het perceel aan het Hazenpad 26 te Leur

De fracties van D66, PvdA, VVD, 1 lid van Wijchen Lokaal en 9 leden
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van Kernachtig Wijchen stemmen voor het voorstel.
De fractie van het CDA en 1 lid van Wijchen Lokaal stemmen tegen het
voorstel.
De fractie van Sociaal Wijchen is niet aanwezig.
1 lid van Kernachtig Wijchen heeft zich onthouden van stemming.
Het voorstel is aangenomen!
-

Motie van CDA: “Inwinnen extern juridisch advies”

Waarin het college wordt opgeroepen:


om vóór 1 augustus 2019 extern juridisch advies in te winnen
over de:
o
toepasselijkheid van de geurregelgeving op de schuur en de
woning;
o
status van de voormalige tweede bedrijfswoning;
o
mogelijke gevolgen op de bedrijfsvoering op het naburige
perceel.

De fracties van het CDA, Wijchen Lokaal en 1 lid van de VVD stemmen
voor de motie.
De fracties van D66, PvdA, 2 leden van de VVD en 9 leden van Kernachtig Wijchen stemmen tegen de motie.
De fractie van Sociaal Wijchen is niet aanwezig.
1 lid van Kernachtig Wijchen heeft zich onthouden van stemming.
De motie is verworpen!
-

Motie van CDA: “Verbinden”

Waarin het college wordt opgeroepen:




Als gemeente in gesprek te gaan met beide belanghebbenden om
te zoeken naar een oplossing met draagvlak, waardoor de benodigde zorg kan worden verleend en de bedrijfsvoering niet wordt
geschaad;
Dit gesprek met betrokkenen zo snel mogelijk aan te gaan, in ieder geval vóórdat de indieningstermijn voor zienswijzen afloopt.

De fracties van het CDA en Wijchen Lokaal stemmen voor de motie.
De fracties van D66, PvdA, VVD en 9 leden van Kernachtig Wijchen
stemmen tegen de motie.
De fractie van Sociaal Wijchen is niet aanwezig.
1 lid van Kernachtig Wijchen heeft zich onthouden van stemming.
De motie is verworpen!
6.

Motie vreemd aan de orde van de dag: “Rapportages: Vier
voor de raad en maandelijks voor de auditcommissie”

Waarin het college wordt opgeroepen:


Vier programmarapportages aan de raad voor te leggen:
maart / april
mei / juni
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augustus / september
november
De maandelijkse dashboardrapportages voor te leggen aan de
Auditcommissie.

De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
7.

Stemmingen

De raad stemt in met de volgende raadsvoorstellen:
15734

Bekrachtigen geheimhouding beslisnota grondexploitatie
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

27318

Opname van een nieuwe school in Plan van Scholen
2020-2023
De heer Verbeeten legt een stemverklaring af. Principieel is hij van mening dat dient te worden gestreefd naar één mooi schoolsysteem in heel Nederland.
De fracties van CDA, D66, PvdA, VVD, 9 leden van
Kernachtig Wijchen en 1 lid van Wijchen Lokaal
stemmen voor het voorstel.
1 lid van Kernachtig Wijchen en 1 lid van Wijchen
Lokaal stemmen tegen het voorstel.

30071

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Wijchen
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

30636

Toekomstbestendig Wonen Gelderland - Gemeente
Wijchen
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

31889

Het bekrachtigen van het opleggen van geheimhouding op het Meerjaren Perspectief Grondexploitatie
2019 (MPG)
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

33045

Aanwijzen mevrouw ing. M.J.A. Walraven als Functionaris Gegevensbescherming (bij acclamatie)
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