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1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de commissievergadering, heet de aanwezigen welkom en meldt de
spreektijden.

2.

Vaststellen verslag van de commissievergadering van 6 december 2018
Er zijn geen wijzigingen op het verslag binnengekomen.
Besluit: Het verslag van de commissievergadering van 6 december 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen van het college
Wethouder Derks wijst de raads- en commissieleden namens het bestuur van de MGR
Rijk van Nijmegen en het Werkbedrijf op de verzonden uitnodiging voor het nieuwjaarsfestival op maandag 4 februari om 18.00 uur bij het Werkbedrijf.

4.

Vragen aan het college vanuit de gemeenschappelijke regelingen
De heer Boumans brengt naar voren dat de gegevens in het dashboard van de gemeenschappelijke regelingen niet actueel zijn. Omdat de raad de komende maanden veel besluiten moet nemen over jaarrekeningen, begrotingen en beleidsvoornemens, is het van
belang dat de gegevens vóór 1 februari geactualiseerd worden en daarna consequent
bijgehouden worden.
Wethouder Gerrits antwoordt dat hij ervoor zal zorgen, dat binnengekomen stukken direct in het dashboard geplaatst worden, maar geeft ook aan dat dit niet in alle gevallen
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zal lukken voor 1 februari.
De heer Albersnagel roept de raads- en commissieleden dringend op om aanstaande
maandag naar de bijeenkomst rond het thema ‘regionaal arbeidsmarktbeleid’ te komen,
aangezien het aantal aanmeldingen van raads- en commissieleden uit Wijchen vooralsnog beperkt blijkt.
5.

Rondvraag
Mevrouw Wittenberg deelt mee dat de website van de gemeente Wijchen nog niet optimaal werkt. Ze vraagt of de wethouder hiervan de hoogte is en wat hij hieraan gaat
doen.
Wethouder Derks antwoordt dat de vraag doorgeleid zal worden naar de portefeuillehouder en de raad schriftelijk antwoord zal krijgen.
De heer Herms vraagt naar aanleiding van het bezoek vorige week bij de brandweer of
de raad ook een bezoek zou kunnen afleggen bij de politie.
Wethouder Gerrits bevestigt dat de raad een dergelijk bezoek samen met de griffie zou
kunnen organiseren. Hij zal de vraag ook doorgeven aan de portefeuillehouder Openbare
Orde en Veiligheid.
De voorzitter meldt dat de politiecijfers op 14 februari tijdens een informatiebijeenkomst
worden besproken.

6.

19 2 22282

Stand van zaken Hart van Zuid, informatienota

De voorzitter leidt de bespreking kort in.
Tijdens de raadsvergadering van 21 december 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd
met de beslisnota ‘Hart van Zuid en omgeving’. Met deze nota heeft de gemeenteraad
groen licht gegeven voor het versterken van de toekomstbestendigheid van Wijchen Zuid
en de voorzieningen. Deze informatienota geeft een beeld van de actuele stand van zaken:
1.
2.
3.

De onderzoeksfase is afgerond en levert een schat aan informatie op.
De resultaten van de onderzoeksfase laten zien dat er een opgave ligt voor de wijk
en het voorzieningenhart.
De routekaart met gebiedsvisie verwachten we in het voorjaar van 2019.

Eerste termijn
Mevrouw Loermans complimenteert het college met de heldere uitwerking van de enquête. Kernachtig Wijchen maakt zich echter wel zorgen om het feit dat een aantal mensen
zich ’s avonds niet veilig voelt in de eigen wijk en vraagt daarvoor aandacht in de routekaart met gebiedsvisie. Daarnaast wordt in een aantal wijken - zijnde Diepvoorde,
Hoogmeer en Huissteden, Abersland, Elsland en de Ververt - geklaagd over de openbare
ruimte. Kernachtig Wijchen roept het college op om direct met dit probleem aan de slag
te gaan en niet te wachten tot de routekaart er ligt.
De heer De Kievit is bijzonder content met de informatienota. Het college heeft de lat
hoog gelegd. Hij kijkt reikhalzend uit naar de routekaart en wens het college succes.
De heer Van ‘t Schip spreekt zich positief uit over de nota. Hij vraagt aandacht voor het
betrekken van bewoners uit verschillende wijken bij het opstellen van de routekaart.
Daarnaast vraagt hij waarom naar een nieuwe locatie gezocht wordt voor het bouwen
van de nieuwe school en waarom de oude locatie, zijnde de locatie van De Boskriek,
hiervoor niet geschikt zou zijn.
Mevrouw Wittenberg ervaart het beeld dat in de nota wordt geschetst, als herkenbaar en
kijkt uit naar de volgende stap.
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De heer Krale zegt dat de nota duidelijk maakt, dat er een opgave ligt voor Wijchen Zuid
en dat de inwoners en ondernemers zullen profiteren van de beschreven aandachtspunten. Daarnaast blijkt 25 procent van de inwoners zich zorgen te maken over hun veiligheid. De VVD vraagt om een duidelijke oplossing in de routekaart, rekening houdend met
dit hoge percentage van onveiligheidgevoel. Verder is de VVD benieuwd naar de visie
van de portefeuillehouder op dit hoge percentage.
De heer Roosenboom bedankt het bestuur voor de drie onderzoeken, die tot goede conclusies leiden. Hij kijkt uit naar de routekaart en de gebiedsvisie, die nodig zijn om het
Hart van Zuid te ontwikkelen.
Mevrouw Cuppen complimenteert het college met de grondige onderzoeken, de wijze
waarop deze zijn opgezet en de hoge respons. Het CDA maakt zich naar aanleiding van
de omvang van het onderzoek, zorgen over de representativiteit en de focus van het onderzoek. Niet alleen de wijken die direct omliggend zijn aan het Hart van Zuid zouden in
het onderzoek betrokken moeten zijn, maar ook wat verder weg gelegen wijken. Ook bestaat er zorg over de wijze waarop de verwachtingen van de bewoners gemanaged zullen
worden.
Daarnaast is in de raadsvergadering van 21 december 2017 een bedrag van € 150.000
beschikbaar gesteld. Het CDA vraagt of er voldoende budget over is om de aangegeven
gebiedsvisie en routekaart te ontwikkelen.
Reactie college
Wethouder Gerrits dankt voor de reacties. Hij licht toe, dat het onderzoek duidelijk heeft
gemaakt dat er een opgave ligt en dat hij ervan overtuigd is dat er met dit grondige onderzoek aanknopingspunten zijn om een onderbouwde keuze te maken voor de juiste
vervolgstappen.
De wethouder geeft aan dat bewoners niet alleen betrokken zijn bij het onderzoek, maar
dat zij ook deel uitmaken van een focusgroep waarin zij kunnen meedenken in dit traject.
De enquête is breed uitgezet omdat het bedieningsgebied van de school bestaat uit de
veertien wijken aan de noord- en zuidkant van de Zuiderdreef, die in het onderzoek zijn
betrokken. Het Hart van Zuid moet een hart zijn voor al deze wijken.
De wethouder herkent het belang van het managen van de verwachtingen en geeft aan
hier volop aandacht voor te hebben.
Het budget van € 150.000 is zorgvuldig verdeeld en er is voldoende over om te komen
tot de routekaart en de gebiedsvisie. Verder vindt hij dat de lat hoog moet liggen, omdat
het gaat om een grote wijk.
Met betrekking tot de locatie van de nieuwe school, is het college voorstander van een
school in het voorzieningenhart Hart van Zuid.
Burgemeester Verheijen licht toe dat in de enquête is gevraagd naar het veiligheidsgevoel. Het gevoel van onveiligheid komt echter niet overeen met het aantal incidenten.
Het gevoel en de feiten liggen het verst uit elkaar in de avonduren en dicht bij het winkelhart. In dat gebied zullen daarom maatregelen getroffen worden om de omgeving een
veiliger uitstraling te bieden.
Tweede termijn
Mevrouw Wittenberg geeft aan dat haar ter ore is gekomen dat er zorgen bestaan rondom de traceerbaarheid van degenen die de gedetailleerde vragen uit de enquête hebben
ingevuld. Ze vraagt waarom dergelijke gedetailleerde vragen zijn opgenomen en of bij de
terugkoppeling naar de wijkbewoners rekening gehouden wordt met de mogelijke traceerbaarheid.
Reactie college
Wethouder Gerrits geeft aan dat dit in feite een technische vraag is, die hij nu niet kan
beantwoorden. Als D66 dat wenst, zal hij zorg dragen voor een toelichting. Hij weet wel
dat de enquête met deskundigen en bewoners zorgvuldig is samengesteld.
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Conclusie / advies: De commissie neemt de informatie voor kennisgeving aan.
7.

19 1 23528

Procesevaluatie windenergie, informatienota

De voorzitter leidt de bespreking kort in.
Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober jl. is een motie aangenomen waarin aan het
college is gevraagd om een procesvoorstel op te stellen voor de evaluatie van de Gedragscode Windenergie. Dit heeft geleid tot voorliggende informatienota. Vóór de zomer
van 2019 ontvangt de gemeenteraad het onderzoeksrapport en een beschrijving van het
vervolg.
Eerste termijn
Mevrouw Joosse geeft aan dat het CDA hecht aan een goede en grondige analyse van de
effecten van de Gedragscode en legt de volgende vragen voor:
 heeft deze Gedragscode bijgedragen aan een zorgvuldige inpassing van windenergie
of heeft de code het realiseren van windenergie bemoeilijkt?
 Welke vorm krijgen de gesprekken met betrokkenen: gaat het om individuele interviews of gaat het om bijeenkomsten waar wederzijds beïnvloeding en inspiratie plaats
kan vinden?
 Is het college bereid onafhankelijke deskundigen bij de evaluatie te betrekken?
 Wat wordt verstaan onder ‘buurgemeenten’?
De heer Gatzen acht de nota helder. Hij vraagt of de wethouder ervoor kan zorgen dat
de evaluatie inderdaad voor het zomerreces wordt afgerond, óók als de Gedragscode
herzien moet worden.
Mevrouw Vroom verzoekt de wethouder de juiste onderzoeksinformatie te gebruiken en
ervoor te zorgen dat een goede afspiegeling bereikt wordt van hetgeen de inwoners van
Wijchen willen, zodat er achteraf niet te veel discussie zal ontstaan. De VVD ziet graag
dat voor het zomerreces een afgewogen besluit genomen kan worden met betrekking tot
de vraag of er wel of geen nieuwe gedragscode moet komen.
Mevrouw Wittenberg dankt voor de nota. D66 sluit zich aan bij de PvdA en VVD met betrekking tot de vraag om duidelijkheid over de vervolgstappen vóór het zomerreces.
Daarnaast vraagt D66 of er implicaties zijn als de gedragscode in de volgende fase wordt
aangescherpt.
De heer De Kievit vraagt of de wethouder vóór 1 mei zal komen met een evaluatierapport.
De heer Verharen heeft op basis van de informatienota alle vertrouwen in het tot stand
komen van een goede evaluatie. Hij vraagt de wethouder of bedrijvenvereniging Bijsterhuizen in het lijstje van betrokken actoren kan worden opgenomen. Uit een onderzoek
naar de mogelijkheid van windmolens op dit industrieterrein van begin 2017, blijkt dat er
wel degelijk mogelijkheden zijn om aldaar windmolens te realiseren.
Reactie college
Wethouder Burgers geeft aan, dat hij er van uitgaat dat er een goede evaluatie zal volgen. Hij zegt toe het advies van Kernachtig Wijchen te volgen om bedrijvenvereniging
Bijsterhuizen in het lijstje van betrokken actoren op te nemen.
Hij wil de raad graag voor 1 mei een evaluatierapport voorleggen. Dit is ook de datum
die in de informatienota wordt genoemd. De huidige gedragscode blijft van kracht tot de
code op basis van de evaluatie wordt aangepast. Er ontstaat met de vaststelling van een
nieuwe gedragscode een nieuwe werkelijkheid waarmee initiatiefnemers aan de slag
kunnen.
De wethouder wil nu niet ingaan op de verschillende vormen van evalueren en op de
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vraag om deskundigen te betrekken. Dit betreft immers technische vragen.
Tweede termijn
Mevrouw Joosse licht haar vraag verder toe met de opmerking dat het haar er niet om
gaat verschillende modellen van evalueren te bediscussiëren, maar dat zij wil benadrukken dat, anders dan bij individuele interviews, bij een informatieavond ook bewoners
deel kunnen nemen. De betrokkenheid van bewoners leidt tot een vergroting van het
draagvlak. Verder wil zij graag van de wethouder weten of ook onafhankelijk advies zal
worden ingewonnen en hoe de gedragscode zich verhoudt tot het realiseren of juist het
voorkomen van windenergie.
Reactie college
Wethouder Burgers blijft van mening dat het gaat om uitvoeringsvragen. Er is gekozen
voor het model informele beleidsdoorlichting en hij denkt dat dit zal leiden tot een goede
evaluatie.
Conclusie / advies: De commissie neemt de informatie voor kennisgeving aan.
8.

19 3 23521

Initiatiefvoorstel Wél-doen bij de gemeente (werkervaringsplek
statushouders bij gemeente), beslisnota

De voorzitter leidt de bespreking kort in.
In dit initiatiefvoorstel, ingediend door de PvdA-fractie, wordt aan het college gevraagd
om een proef te starten met werkervaringsplekken bij de gemeente Wijchen. Het voorstel is om gedurende een jaar twee Wijchense statushouders bij de gemeente werkervaring op te laten doen. Na een jaar vindt evaluatie plaats en moet de raad geïnformeerd
worden over de uitkomsten van de evaluatie.
Eerste termijn
De heer Boumans meldt dat de VVD het voorstel een kans wil geven en de resultaten af
zal wachten.
Mevrouw Vereijken geeft aan, dat D66 voorstander is van het voorstel. Ze vraagt of het
college met haar reactie op het voorstel bedoelde te zeggen dat het college zelf al met
een vergelijkbaar voorstel bezig is en het initiatiefvoorstel van mevrouw Osman daarom
overbodig vindt.
De heer Van Kuppeveld is van mening dat het voorstel indruist tegen de voorgestelde afspraken om inwoners van Wijchen een kans geven op de arbeidsmarkt. In dit voorstel
lijken statushouders een bevoorrechte positie te krijgen. Het feit dat statushouders al
voorrechten hebben bij de toewijzing van sociale huurwoningen leidt reeds tot wrevel in
de gemeenschap. Met het bevoorrechten van statushouders op de arbeidsmarkt zal die
wrevel toenemen. Om die reden wil Wijchen Lokaal geen medewerking verlenen aan dit
voorstel.
De heer Loeffen meldt dat Sociaal Wijchen het een prima voorstel vindt. Hij vraagt waarom ervoor is gekozen om twee statushouders één jaar aan het werk te zetten en oppert
om vier statushouders een half jaar werk aan te bieden. Verder stelt hij voor om ook inwoners van Wijchen die op de arbeidsmarkt weinig kansen hebben, mee te nemen in het
voorstel.
De heer Albersnagel zegt dat de meerwaarde van de extra mogelijkheden voor deze
doelgroep helder is. Ook Kernachtig Wijchen vindt dat meer personen een kans zouden
moeten krijgen en werkt daarom aan een amendement. Met twee leerwerkplekken, waar
een persoon maximaal zes maanden ervaring op kan doen, krijgen meer personen een
kans. Met betrekking tot de reactie van het college merkt hij op dat het college vooral
aan de slag moet gaan met haar initiatief, maar vraagt ook om daarnaast te starten met
het initiatief van de PvdA.
Mevrouw Hoogteijling geeft aan dat het CDA het een prima voorstel vindt. Een vergelijkVerslag Commissievergadering d.d. 17 januari 2019
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baar initiatief in het kader van de Banenafspraak heeft in het verleden goed uitgepakt.
Het CDA wil graag meedenken met het amendement van Kernachtig Wijchen.
Mevrouw Osman dankt namens de PvdA voor de positieve reacties en is blij met de gebleken meerderheid. Zij licht toe dat het er niet om gaat een privilege te regelen voor
een bepaalde doelgroep. Het gaat erom dat iedereen mee kan doen en dat de statushouders, die een achterstand hebben, op weg worden geholpen.
Reactie college
Wethouder Derks complimenteert de PvdA met het initiatiefvoorstel. Het college zal in
het eerste kwartaal voorstellen doen om het aantal bijstandsgerechtigden, waaronder de
statushouders, omlaag te brengen. Hij geeft aan het voorstel van de PvdA als een steun
in de rug te zien voor het beleidsvoornemen van het college.
Conclusie / advies: De commissie adviseert de beslisnota als bespreekstuk voor de
raadsvergadering te agenderen. Er is een amendement aangekondigd door Kernachtig
Wijchen.
9.

19 2 22282

Plan van aanpak compenserende maatregelen brandweer, informatienota

De voorzitter leidt de bespreking kort in.
Bij de uitwerking van het brandweerzorgplan is duidelijk geworden dat de maximale opkomsttijd van de brandweer wordt overschreden bij ritten naar Batenburg. Bij het bestuur van de Veiligheidsregio is het besef gegroeid dat er voor Batenburg extra maatregelen genomen moeten worden. Ook tijdens het werkbezoek van de gemeenteraad van
afgelopen week aan de brandweerpost Wijchen is dit onderwerp aan de orde geweest.
Eerste termijn
De heer Moerman dankt de brandweer voor de rondleiding en de toelichting die daaraan
voorafging. Vandaag kwam er een e-mail binnen van de Vakvereniging van Brandweervrijwilligers, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om maatregelen te nemen die het
verschil kunnen maken ten aanzien van het plan dat nu voorligt. Hij vraagt hoe het college naar deze brief kijkt.
De heer van Kuppeveld juicht de extra genomen maatregelen toe en is positief over het
actief benaderen van bewoners met uitleg en advies.
De heer De Kievit is positief over het voornemen van de brandweer om te werken aan
het verbeteren van de aanrijtijd naar Batenburg. De nota biedt voorts voldoende informatie.
De heer Van den Boogaard meldt dat Kernachtig Wijchen positief is over de gedetailleerde nota en de genomen maatregelen om Batenburg veiliger te maken ondanks de te lange aanrijtijden. Hij merkt op dat het voor Kernachtig Wijchen onacceptabel is dat de raad
in oktober weliswaar geïnformeerd is over de nota, maar ze nu pas de gelegenheid heeft
zich erover uit te spreken, terwijl inmiddels het merendeel van de maatregelen is uitgevoerd.
De heer Derksen meldt dat hij het vreemd vindt de dag na de informatieavond in de
krant te lezen dat € 15.000 wordt uitgetrokken voor brandmelders, terwijl dat tijdens de
informatieavond niet aan de orde is geweest. Ook las hij enkele dagen geleden op RN7
dat € 150.000 ter beschikking is gesteld om Batenburg brandveilig te maken, hetgeen
óók niet is genoemd op de informatieavond. Tot slot, las hij vanmiddag in de e-mail van
de Vakvereniging van Brandweervrijwilligers dat de genomen maatregelen niet uitgaan
boven de wettelijke verplichtingen. Hij vraagt de portefeuillehouder om duidelijkheid te
bieden wat betreft de genoemde bedragen en het e-mailbericht. Daarnaast vraagt hij uit
welk budget genoemde bedragen betaald worden.
De heer Roosenboom citeert: “De portefeuillehouder heeft in het bestuur van de VeiligVerslag Commissievergadering d.d. 17 januari 2019
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heidsregio aandacht gevraagd voor het overschrijden van de aanrijtijden ten aanzien van
Batenburg. Daardoor is bij het bestuur van de Veiligheidsregio het besef gegroeid dat er
voor Batenburg extra maatregelen moeten worden genomen om deze overschrijding
‘aanvaardbaar’ te maken.”
De PvdA staat achter de maatregelen die genomen worden voor Batenburg, maar is van
mening dat deze maatregelen in alle kernen genomen zouden moeten worden. Verder
vraagt hij wat de portefeuillehouder zal doen om de aanrijtijd wel te verlagen, want de
PvdA is van mening dat Batenburg brandweerhulp moet krijgen binnen de afgesproken
tijd.
De heer Van den Wollenberg merkt op dat het thema brandveiligheid met het plan van
aanpak de aandacht krijgt die het verdient. De VVD verwacht dat de maatregelen die getroffen worden daadwerkelijk effectief zullen zijn en kijkt met vertrouwen uit naar de implementatie van de plannen.
Reactie college
Burgemeester Verheijen dankt voor de complimenten naar aanleiding van het plan van
aanpak en het werkbezoek.
Hij is er niet mee bekend waar De Gelderlander de mededeling op baseert dat er een bedrag van € 15.000 beschikbaar wordt gesteld voor brandmelders. Dit staat niet in het
plan van aanpak, integendeel. In dat plan wordt benadrukt dat het plaatsen van brandmelders wordt gezien als een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Tijdens de bijeenkomst in december is wel gezegd dat de inwoners van Batenburg ondersteuning zullen krijgen bij de vraag waar in de woning de brandmelders het beste geplaatst kunnen
worden. Het bedrag van € 150.000 betreft de optelsom van één fte voor risicobeheersing, € 55.000 en € 100.000 voor het verbeteren van de uitruktijden van de brandweer
in Gelderland Zuid.
Met betrekking tot het belang van brandmelders is spreker het eens met de Vereniging
van Brandweervrijwilligers. Nergens in Wijchen staat de brandweer binnen drie minuten
voor de deur, terwijl bekend is dat in moderne woningen binnen drie minuten een levensgevaarlijke situatie ontstaat als er brand uitbreekt. De wettelijke norm van achttien
minuten is daarmee in feite een ‘fake-norm’. Het is van het grootste belang dat bewoners bij een brand zo snel mogelijk worden gewaarschuwd door een brandmelder en zodoende worden getriggerd om de woning zo snel mogelijk te verlaten.
In het plan van aanpak is te lezen dat er geen proportionele maatregelen denkbaar zijn
waarmee de aanrijtijd voor de kern Batenburg binnen de norm van achttien minuten
komt. De norm van achttien minuten kan alleen gerealiseerd worden door het verplaatsen van posten, het openen van een brandweerpost in Batenburg of het creëren van een
extra beroepsbezetting die sneller ter plekke kan zijn. Deze maatregelen zijn echter niet
proportioneel, want de investeringen die nodig zijn wegen niet op tegen het uiterst kleine
risico voor de stad Batenburg. Met 1,6 spoedeisende meldingen per jaar is Batenburg
een veilige stad.
Bovendien heeft de Veiligheidsregio een bezuinigingsopdracht. Burgemeester Verheijen
is het niet eens met de brandbrief van de Vereniging van Brandweervrijwilligers, omdat
er wel degelijk veel gedaan wordt om de brandveiligheid in Batenburg te verhogen. Zo
zal er door andere posten in Batenburg geoefend gaan worden en is geïnvesteerd in
techniek.
Tweede termijn
De heer Derksen is eveneens van mening, dat het plaatsen van brandmelders de verantwoordelijkheid betreft van bewoners zelf, maar daarnaast is de verantwoordelijkheid
van de gemeente om de norm van achttien minuten te halen. In Batenburg wordt de
norm echter niet behaald. Hij stelt voor om van het bedrag van € 3,1 miljoen aan geplande investeringen, ter compensatie € 15.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf
van brandmelders.
De heer De Kievit geeft aan dat alle inwoners van Wijchen een rookmelder nodig hebben
in huis en acht dit ieders eigen verantwoordelijkheid.
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De heer Derksen is van mening dat, omdat de gemeente haar verantwoordelijkheid niet
waar kan maken, de gemeente van burgers niet kan vragen dat ze haar verantwoordelijkheid om zelf brandmelders aan te schaffen wél waar kan maken.
De heer Moerman wijst op het feit dat Batenburg al dertig jaar geen eigen brandweerauto heeft en vraagt waarom het CDA daar al die eerdere jaren niet over begonnen. Bovendien leeft er in Batenburg geen onrust. is
De heer Derksen geeft aan dat zijn opmerkingen betrekking hebben op de nota die nu
voorligt.
De heer Van den Boogaard vindt het positief dat de heer Derksen een lans probeert te
breken voor de inwoners van Batenburg, maar uit de nota blijkt dat er al € 150.000
wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de brandveiligheid in Batenburg. Alle inwoners
van Wijchen moeten zelf een brandmelder aanschaffen. Waarom zouden de inwoners van
Batenburg daarop een uitzondering vormen?
De heer Derksen corrigeert dat van het genoemde bedrag € 100.000 is bestemd voor het
sneller uitrukken van de brandweer in Gelderland-Zuid.
De heer Moerman vraagt of het CDA met een motie of amendement zal komen.
De heer Derksen geeft aan dat de commissievergadering ervoor bedoeld is met elkaar
van gedachten te wisselen en af te tasten of er een meerderheid te vinden is voor bepaalde voorstellen.
De heer Roosenboom stelt dat de aanrijtijd niet behaald wordt en dat verder alle inwoners van de gemeente Wijchen, ook degenen die in Batenburg wonen, dezelfde rechten
hebben.
De heer Derksen is van mening dat, omdat de norm van achttien minuten niet behaald
wordt, gekeken moet worden naar zaken die wél haalbaar zijn.
De heer Roosenboom vindt dat de aanrijdtijd wél gehaald zou moeten worden. Hij vreest
dat er problemen zullen ontstaan met de verzekering, indien er in Batenburg een woning
zou afbranden.
De heer Derksen vraagt of de PvdA voorstander is van het openen van een post in
Batenburg.
De heer Roosenboom heeft daar geen mening over. Het gaat erom dat de aanrijtijd niet
gehaald wordt en het is aan het college om naar een oplossing te zoeken.
De heer Derksen pleit voor een persbericht waarin het foutieve redactionele artikel in De
Gelderlander gecorrigeerd wordt.
De heer Moerman dankt voor de uitgebreide uitleg van de burgemeester. Hij vraagt of
het college gaat reageren op de brief van de Vereniging van Brandweervrijwilligers.
Het is een feit dat de norm van achttien minuten in Batenburg niet wordt behaald, maar
dat is wat het is. Reagerend op de PvdA, stelt hij dat de raad wel gaat over het vrijmaken van budget voor het eventueel openen van een post in Batenburg.
De heer Roosenboom licht toe, dat hij bedoelde te zeggen, dat hij wacht op een besluit
van het bestuur waarmee hij vervolgens al dan niet zal instemmen.
De heer Moerman denkt dat dit besluit er niet zal komen.
De heer De Kievit vindt in reactie op de eerste termijn van Kernachtig Wijchen, dat het
belangrijker is dat de brandweer aan de slag gaat met het plan van aanpak, dan dat het
college de raad hierover informeert.
De heer van den Boogaard wijst erop dat twee derde deel van het plan al is uitgevoerd.
Reactie college
Burgemeester Verheijen geeft aan dat Veiligheidsregio Zuid al een besluit heeft genomen, namelijk dat er geen proportionele maatregelen denkbaar zijn om de norm van
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achttien minuten wél te halen. Bovendien gaat het om een overschrijding van een wettelijk norm uit 1960, die mogelijk op korte termijn gewijzigd zal worden. Daarnaast heeft
de Veiligheidsregio besloten dat de aanschaf van brandmelders een verantwoordelijkheid
is van burgers zelf.
Hij zegt toe dat er een reactie zal komen op de brief van de Vereniging van Brandweervrijwilligers.
Het college zal het foutieve artikel niet corrigeren, omdat in het verleden is gebleken dat
een verzoek aan de media om een gedateerd artikel te corrigeren, niet wordt ingewilligd.
De heer Derksen geeft aan dat hij bedoelde te zeggen dat het bestuur het initiatief
neemt om een bericht naar buiten te brengen over dat wat er vanavond is besproken.
Burgemeester Verheijen stelt dat dit al is gebeurd bij de bijeenkomst in december 2018.
Conclusie / advies: De commissie neemt de informatie voor kennisgeving aan.
10.

19 3 20064

Analyse bestand participatiewet 2018, informatienota

19 3 22685

Proces naar strategisch arbeidsmarktbeleid, informatienota

De voorzitter leidt de bespreking kort in.
Het arbeidsmarktbeleid wordt vanuit een breder perspectief benaderd, vanuit invalshoeken als re-integratie, economie en onderwijs. Dit beleid wordt onderbouwd met gegevens
uit een onderzoek in de arbeidsregio Rijk van Nijmegen. Nog voor de zomer 2019 wordt
een nieuw arbeidsmarktbeleid voorgelegd.
De analyse van het aantal uitkeringsgerechtigden laat een lichte daling zien van het volume als gevolg van een lagere instroom en lichte toename van de uitstroom.
Beide informatienota’s zijn eerder aan de orde geweest, namelijk tijdens de informatiebijeenkomst van 13 december jl.
Eerste termijn
Mevrouw Zijlstra dankt de heer De Koning voor diens uitleg. Toch zijn er nog enkele vragen overgebleven. Het Werkbedrijf wil een baan zoeken bij de betreffende kandidaat.
Dat is het tegenovergestelde van de werkwijze elders in Nederland. Zou het niet beter
zijn om uit te gaan van de kandidaat om een mismatch te voorkomen?
Kernachtig Wijchen vraagt of het college rekening houdt met het nieuwe inburgeringsstelsel vanaf 2020. De Minister vindt dat gemeenten niet voldoende uitvoering geven aan
de handhaving op de Bijstandswet, zoals het opleggen van een korting bij personen die
een uitkering ontvangen op het moment dat is aangetoond dat ze niet of onvoldoende
Nederlands spreken. Hoever is de gemeente Wijchen bij het toetsen van het taalniveau
van mensen in de bijstand? Hoeveel mensen spreken onvoldoende Nederlands en hoeveel mensen zijn hierop gekort? Deze informatie is relevant voor de komende bijeenkomst over de strategische arbeidsmarkt.
De heer De Kievit heeft op dit moment geen aanvullende vragen.
De heer Van ’t Schip dankt voor het inhoudelijke stuk. Hij informeert naar de onderliggende oorzaken van de in- en uitstroomcijfers. Hij verwijst naar de nieuwe tactiek - om
een kandidaat bij de baan te zoeken - en vraagt welke gevolgen dit heeft voor de werkwijze. Daarnaast vraagt hij naar de betekenis van de opmerking dat “ze strenger aan de
poort moeten zijn”. Tot slot, vraagt hij of het tekort van € 306.681 ook in de toekomst
gecompenseerd kan blijven worden.
Mevrouw Wittenberg heeft de bijeenkomst eveneens als informatief ervaren. De fractie
heeft haar vragen bij gelegenheid kunnen stellen.
De heer Boumans vindt de nota informatief. Hij meldt dat de VVD van mening is, dat autochtone Nederlanders en statushouders verschillend beleid nodig hebben. Hij vraagt wat
de resultaten zijn van de verschillende vormen van beleid. Met betrekking tot het strategisch arbeidsmarktbeleid, vraagt hij of de detailplanning nog klopt en of in januari een
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DVO besproken zal worden.
De heer Gatzen dankt eveneens voor de heldere uitleg door de heer De Koning. Er wordt
gewerkt aan het terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden. Omdat beide nota's
duidelijk zijn, zijn er verder geen vragen.
Mevrouw Hoogteijling uit eveneens haar dank richting de heer De Koning. Het CDA is blij
dat de wethouder heeft aangekondigd dat het arbeidsmarktbeleid zal worden gewijzigd,
want dat is dringend nodig, aldus het CDA. Het aantal Wijchense bijstandsgerechtigden
blijft een constante rond de 724 personen en de verwachting is dat daar ook in de toekomst geen verandering in zal komen. In de begroting wordt er echter vanuit gegaan dat
er elk jaar mensen uitstromen. Als het aantal inderdaad gelijk blijft, gaat dit de gemeente een miljoen per jaar gaat kosten en dat geld is er niet. Er is een trendbreuk nodig en
daarom is het van belang dat het nieuwe beleid snel tot stand komt.
Reactie college
Wethouder Derks antwoordt dat het college zich bewust is van het risico dat er tonnen of
zelfs miljoen zullen worden uitgegeven, die niet zijn begroot. Dat is de reden dat het college zowel regionaal (het Werkbedrijf), als lokaal (initiatiefvoorstel van de PvdA) met
nieuwe beleidsvoorstellen zal komen om de trendbreuk te realiseren. Dit mag als een pittige opgave worden gezien. Het college zal bij het maken van de voorstellen buiten de
kaders denken en verzoekt de raad bij het beoordelen van de voorstellen hetzelfde te
doen. In de voorstellen wordt ook de Inburgeringswet meegenomen, die per 1 januari
2020 de verantwoordelijkheid wordt van gemeenten. De opmerking van de Staatssecretaris van Werkgelegenheid over handhaving van de Bijstandswet zal ook worden meegenomen in het voorstel.
De technische vragen die over de Bijstandswet zijn gesteld en over de oorzaken van de
in- en uitstroomcijfers, kunnen gesteld worden aan de heer De Koning.
Spreker meent dat de detailplanning nog steeds correct is en zal de raad op de hoogte
brengen van wijzigingen in de planning. De DVO met het Werkbedrijf zal deze maand
nog afgesloten worden.
Tot slot, zal de wethouder de woorden van dank doorgeven aan de heer De Koning.
Conclusie / Advies: De commissie neemt de informatie voor kennisgeving aan.
11.

19 5 21405

Overheveling subsidiegelden MEE Gelderse Poort en
MeerVoormekaar naar Rondom Wijchen, beslisnota

De voorzitter leidt de bespreking kort in. Binnen Wijchen wordt het welzijnswerk ondergebracht bij Rondom Wijchen. Daartoe heeft de gemeenteraad eerder een besluit genomen. Aan de gemeenteraad wordt nu voorgelegd om de subsidies van MEE Gelderse
Poort en MeerVoormekaar onder te brengen bij Rondom Wijchen.
Eerste termijn
De heer Derksen geeft aan dat de beslisnota tot meer inzicht heeft geleid. Het CDA vindt
het onderbrengen van de subsidies bij Rondom Wijchen een logische keuze en vraagt
naar aanleiding van 1.3, bullet 3 om de bevestiging dat alleen de frictiekosten die in
2020 ontstaan vergoed zullen worden. Het CDA spreekt haar vertrouwen uit in de juistheid van de route.
Mevrouw Osman meldt dat voor de PvdA het overhevelen van de subsidies een logisch
gevolg is van de ingeslagen weg om toe te werken naar geïntegreerde zorg. De zorgen
bij de PvdA zijn weggenomen toen bij navraag duidelijk werd dat de overheveling geen
gevolgen heeft voor de vindbaarheid van de zorg.
De heer Boumans brengt in, dat het voor de VVD logisch is om na de welzijnswerkzaamheden ook de welzijnsmiddelen onder te brengen bij Rondom Wijchen. Er wordt geschoven met de budgetten, maar de taken blijven hetzelfde.
De VVD gaat er vanuit dat het overbrengen van de middelen geen grote effecten zal
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hebben, maar stelt wel een aantal voorwaarden:
 De informatie blijft hetzelfde qua dichtheid en frequentie.
 De VVD is van mening dat er geen frictiekosten hoeven te ontstaan als gevolg van het
overhevelen van middelen en het geleidelijk veranderen van de taken.
 Ook ziet de VVD graag dat de overhead vanuit Rondom Wijchen niet toeneemt.
Op basis van deze voorwaarden kan de VVD instemmen met het voorstel. Hij vraagt of
de wethouder het hiermee eens is en invulling zal geven aan de gestelde voorwaarden.
Mevrouw Vereijken meldt dat D66 het overhevelen van de subsidie een logische stap
vindt. Het lijkt een formaliteit, maar dat is het niet. De overheveling heeft veel impact op
de welzijnsorganisaties aangezien de aanbodgerichte organisaties meer op vraag moeten
gaan sturen. De vraag is of dit wel past bij deze organisaties? D66 vindt dat de besluitvorming zorgvuldiger zou moeten plaatsvinden, er een informatieavond georganiseerd
zou moeten worden en de welzijnsorganisaties gehoord moeten worden. Het gaat hierbij
immers om veel geld, om kwetsbare mensen en de fractie ziet vele risico’s. Ook wordt
afgevraagd waarom er zoveel haast wordt betracht.
D66 informeert naar een gemeentelijke visie op welzijn in het kader van Rondom Wijchen. D66 denkt dat een transitieperiode nodig is en overweegt een amendement daarover in te dienen. Met betrekking tot de onzekere positie van de welzijnsorganisaties in
het bestuur van Rondom Wijchen zal D66 ook een amendement indienen. Ook met betrekking tot de voorbereidingen om ook de toeleiding onder te brengen bij rondom Wijchen, waar D66 geen voorstander van is, zal een amendement worden voorbereid. Tot
slot, stelt D66 de vraag uit welk potje de frictiekosten betaald zullen worden en of de
kosten ten lasten komen van het zorggeld.
De heer Van Kuppeveld sluit zich aan bij de inbreng van de VVD.
De heer De Kievit heeft uit persoonlijk contact met MeerVoormekaar de bevestiging gekregen dat de organisatie zelf tevreden is met het voorstel. Sociaal Wijchen heeft – ook
hiermee rekening houdend - verder geen vragen over voorliggende beslisnota.
De heer Albersnagel dankt de wethouder voor diens aanvullende informatie. Op basis
van de informatie kan worden geconcludeerd dat dit voorstel een verbetering betekent.
Kernachtig Wijchen vertrouwt erop dat de doelstellingen, qua doelmatigheid en kostenbewustzijn, worden behaald. Hij geeft aan dat het onderbrengen van het sociaal wijkteam bij Rondom Wijchen een afzonderlijk beslispunt is waarover de wethouder een
voorstel zal voorleggen op een later moment. Kernachtig Wijchen zal daarom niet meegaan met het amendement van D66.
Reactie college
Wethouder Burgers onderkent dat het overhevelen van de middelen een logische stap is.
De welzijnsorganisaties maken al deel uit van het bestuur van Rondom Wijchen en daarom past het om daar tevens de middelen neer te leggen.
Op het onderbrengen of samenwerken van het sociale wijkteam, een netwerk van gemeenten en aanbieders, met Rondom Wijchen zal de wethouder separaat terugkomen.
Het overhevelen van de middelen biedt ook kansen voor de welzijnsorganisaties. Het
gaat erom, dat er meer op preventie zal worden ingezet om te besparen op de kosten
van professionele zorg en om gezondheidsproblemen van burgers vroegtijdig aan te pakken om erger te voorkomen. Bovendien zullen de veranderingen in overleg met de welzijnsorganisaties plaatsvinden.
Met betrekking tot de frictiekosten deelt hij mee dat niet verder vooruit kan worden gekeken dan 2020. Bovendien voelen de welzijnsorganisaties zich hier comfortabel bij.
De visie van de gemeente op welzijn wordt gekenmerkt door de kantelingsgedachten.
Het college wil vaart maken omdat er - gelet op de landelijke ontwikkelingen - resultaten
geboekt moeten worden. Het gaat om grote bedragen. Verder krijgen de welzijnsorganisaties met deze stap meer mogelijkheden om het beleid mede vorm te geven.
De raad zal op dezelfde manier en met hetzelfde detailniveau geïnformeerd worden over
de activiteiten van beide welzijnsorganisaties. De wethouder is van mening dat de raad
een vinger aan de pols moet houden. Het gaat om een spannend dossier dat nog jaren
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actueel zal zijn.
De frictiekosten gaan niet ten koste van de zorg. De positie van het bestuur van de welzijnsorganisaties zal ongewijzigd blijven.
Tweede termijn
De heer Derksen verbaast zich over een aantal vragen dat is gesteld in de eerste termijn, zoals de vraag van de VVD met betrekking tot de frictiekosten. MEE Gelderse Poort
en MeerVoormekaar kunnen in de nieuwe situatie opdrachten verliezen. Die situatie leidt
tot frictiekosten.
De heer Boumans legt uit, dat frictiekosten vaak worden veroorzaakt omdat vanwege
wijzigingen in het takenpakket van bepaalde medewerkers afscheid genomen moet worden. Hij ziet graag dat de huidige medewerkers hun baan niet verliezen, maar door bijscholing nieuwe/andere werkzaamheden kunnen oppakken.
De heer Derksen heeft zich ook verbaasd over de vele vragen en zorgen van D66. Hij
vraagt welke grote impact het overhevelen van de middelen heeft. Verder deelt hij mee
dat de door D66 gevraagde informatieavond al in december heeft plaatsgevonden.
Mevrouw Vereijken werpt tegen dat tijdens die avond een ander onderwerp is besproken.
De heer Derksen heeft ook gebeld met de directeur van MeerVoormekaar en zij heeft gezegd het overhevelen van de middelen niet tot problemen leidt. Hij zal het aangekondigde amendement van D66 over dit punt in principe niet ondersteunen. Ook met betrekking tot de andere amendementen acht hij de kans klein dat het CDA die zal steunen.
Mevrouw Osman uit haar verbazing over de vragen van D66. De enige wijziging is, dat
de welzijnsorganisaties de rekening niet meer naar de gemeente sturen, maar naar
Rondom Wijchen. De vraag is dan ook wat D66 bedoelt met ‘de grote impact’? De PvdA
vraagt waarop de voorgenomen amendementen precies betrekking hebben?
De heer Boumans sluit zich aan bij de inbreng van het CDA en de PvdA. Hij vraagt welke
inhoudelijke taken - volgens D66 - tussen de wal en het schip gaan vallen.
Mevrouw Vereijken licht toe, dat het D66 hierbij niet gaat om inhoudelijke taken, maar
organisatorische veranderingen. Deze zullen een grote impact hebben: een subsidieorganisatie wordt een uitvoerende organisatie. Welzijnsorganisaties werken preventief en
dat past niet bij het moeten reageren op de vraag, zoals van een uitvoerende organisatie
wordt verwacht.
De heer Derksen vraagt hoe D66 aankijkt tegen het feit dat beide organisatie nu al in het
bestuur van Rondom Wijchen zitten. Het overgaan van een subsidieorganisatie naar een
uitvoerende organisatie is - zijns inziens - niet meer dan het versturen van de facturen
naar een ander adres.
Mevrouw Vereijken heeft ook contact gehad met de welzijnsorganisaties en heeft vernomen dat zij dit wel degelijk zien als een grote verandering. D66 is van mening dat er een
groot verschil bestaat tussen afgerekend worden op kwaliteit of afgerekend worden op
wat per stuk geleverd wordt. D66 is verder van mening dat met dit voorstel de deur naar
het onderbrengen van het sociaal wijkteam binnen Rondom Wijchen wordt opgezet en
die deur wil D66 dichthouden.
Mevrouw Osman brengt naar voren dat het sociaal wijkteam geen beslispunt is vanavond
en stelt voor het beleidsstuk daarover af te wachten.
Mevrouw Vereijken antwoordt, dat zij dit met haar fractie zal overwegen en licht toe dat
zij graag beslispunten wil toevoegen. Het amendement met betrekking tot de positie van
beide welzijnsorganisaties in het bestuur zal D66, na het antwoord van de wethouder,
heroverwegen.
De heer Boumans vraagt wat er volgens D66 precies gaat veranderen bij de welzijnsorganisaties en denkt zelf dat het antwoord ‘niets’ is.
Mevrouw Vereijken geeft nogmaals aan, dat de verandering betrekking heeft op het
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overgaan van een aanbodgerichte organisatie naar een vraaggerichte organisatie.
De heer Derksen stelt dat ook geleverd moet worden als er subsidie wordt ontvangen.
Hij zou zich wel kunnen inleven in zorgen rondom het verlies van werk voor beide organisatie, omdat zij deel gaan uitmaken van een grotere poel van aanbieders.
Mevrouw Vereijken maakt zich over het verlies van werk geen zorgen.
De voorzitter stelt voor dat de commissie- en raadsleden de amendementen van D66 afwachten en dat de discussie in de volgende raadsvergadering wordt voortgezet.
Mevrouw Vereijken vraagt of de VVD met betrekking tot de voorwaarden ook met een
amendement zal komen.
De heer Boumans antwoordt dat de VVD hierover zal nadenken.
De heer Albersnagel is benieuwd naar de aangekondigde amendementen. Hij is ervan
overtuigd dat het college de zorg voor de inwoners hoog in het vaandel heeft en dat de
kwaliteit met de genomen stap is gewaarborgd.
Conclusie / Advies: De commissie adviseert de beslisnota als bespreekstuk voor de
raadsvergadering te agenderen. Er zijn drie mogelijke amendementen aangekondigd
door D66. Ook de VVD-fractie overweegt een amendement.
12.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 21.55 uur.
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Beantwoording rondvraag van D66 over functioneren website
Sinds eind september is de website van Wijchen helemaal vernieuwd. Ondanks dat de link naar
de website www.wijchen.nl hetzelfde is gebleven, zijn alle linkjes naar de vervolgpagina’s (bijvoorbeeld naar de omgevingsvergunning: https://www.wijchen.nl/home/onderwerpen-a-totz_42809/product/omgevingsvergunning_850.html) wel aangepast. Wanneer je de website van
Wijchen in Google opzoekt dan is het eerste zoekresultaat altijd het juiste zoekresultaat, deze
link gaat naar de ‘nieuwe website’. Het tweede en derde zoekresultaat linken vaak nog naar de
‘oude website’ waardoor er een foutmelding (404 pagina) getoond wordt. Normaal gesproken
indexeert google eens per twee weken welke pagina’s als niet beschikbaar (404 pagina) getoond worden en deze pagina’s worden dan uit de zoekresultaten in Google gefilterd.
Wij hebben bij de website leverancier nagevraagd waarom dit bij ons nog niet gebeurt is, maar
dit is ook bij hen niet duidelijk. Zij geven aan geen andere invloed op de zoekresultaten te hebben dan het ‘niet beschikbaar’ maken van de pagina’s.
En nu?
Inmiddels hebben wij contact opgenomen met Google. Via een account hebben wij aangeven
dat wij de eigenaar zijn van de website van Wijchen.nl. Dit proces is nu afgerond. Vervolgens
hebben wij aangegeven dat de website veranderd is en een reïndex aangevraagd. Hierdoor
neemt Google ons verzoek in behandeling en zullen zij de zoekresultaten aanpassen. Google
geeft aan dat het twee weken zou kunnen duren voordat het opgelost is, maar we hopen in samenwerking met de website leverancier een snellere oplossing te kunnen forceren. De verwachting is dan ook dat een oplossing nabij is.
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