De gemeenteraad van Wijchen
Adviezen- en actiepuntenlijst
commissievergadering van 15 november 2018

2.

Verslag commissievergadering van 11 oktober 2018

Besluit: Het verslag wordt conform vastgesteld.
6.

18 2 8452

Visie op evenementen en Evenementenbeleid,
beslisnota (gewijzigde nota)

Conclusie / advies: De commissie adviseert de beslisnota als bespreekstuk voor de raadsvergadering te agenderen.







7.

De PvdA overweegt amendementen; met name een amendement
om bepaalde voorbeelden (zoals vechtsporten) uit de nota te
schrappen. Tevens pleit de PvdA voor het opstellen van een gezamenlijke motie gericht op agendering van city branding.
Tijdens de raadsvergadering zal het CDA een voorstel voorleggen
om vechtsporten en monstertruckevenementen niet in Wijchen toe
te staan.
D66 wil een motie of amendement indienen, gericht op voorwaarden voor evenementen in het Wijchens centrum en overweegt een
motie in te dienen, gericht op verplaatsing van de weekmarkt en
het bieden van een versmarkt op zaterdag.
De fracties van het CDA en de VVD overwegen een motie of amendement in te dienen vanwege het bezwaar tegen de uitzonderingspositie van Arcus wat betreft het recht om jaarlijks zes nietsportgebonden evenementen te mogen organiseren.
18 1 19936

Tussen Kasteel en Wijchens Meer (beslisnota)

Conclusie / advies: De commissie adviseert het voorstel als bespreekstuk aan de raad voor te leggen.





8.

Het CDA overweegt in de raadsvergadering een aantal voorstellen in
te brengen ter verbetering en completering van de ambitiepijlers.
D66 hecht aan behoud van de herdenkingsmonumenten. De fractie
wil een amendement indienen, gericht op verplaatsing van herdenkingsmonumenten binnen het projectgebied.
De PvdA zal een voorstel inbrengen inzake de evenementen, ter
verduidelijking van het eerder raadsbreed aangenomen amendement.
18 8 17916 Begroting 2019 van de Werkorganisatie Druten-Wijchen, beslisnota
18 7 19075 Stand van zaken Werkorganisatie Druten Wijchen, informatienota

Advies: De commissie adviseert de nota als bespreekstuk aan de raad
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voor te leggen, omdat door D66 een motie aangekondigd is.
Advies: De commissie neemt de informatienota voor kennisgeving aan.
9.

18 7B 21660 Nota verbonden partijen (beslisnota)

Advies: De commissie adviseert de nota als bespreekstuk aan de raad
voor te leggen.
10. 18 1 1047

Strategische waternota Wijchen 2019-2028,
beslisnota ()
18 1 1048 Milieubeleidsplan 2018-2021, beslisnota
Advies: De commissie adviseert de beide beslisnota’s ter bespreking
aan de raad voor te leggen. Het CDA overweegt moties in te dienen op
een drietal punten.
Actiepunten
−

18 2 8452

Visie op evenementen en Evenementenbeleid,
beslisnota (gewijzigde nota)

Burgemeester Verheijen zegt toe om in de Legesverordening | Nota
Leges en Precario (te agenderen in december) een voorstel te verwerken om in de toekomst af te zien van precarioheffing voor evenementen, zowel commerciële als niet-commerciële.
Burgemeester Verheijen zegt toe in de nota bij de Legesverordening
(te agenderen in december a.s.) tevens te melden hoe hoog de
jaarlijkse leges is voor niet-commerciële evenementen.
Burgemeester Verheijen zegt toe om het streven vast te leggen om
uiteindelijk in 2040 in Wijchen energieneutrale evenementen te
hebben. De weg er naar toe moet echter nog worden bepaald.

−

18 1 19936 Tussen Kasteel en Wijchens Meer (beslisnota)
Wethouder Gerrits zegt toe de CDA-suggesties inzake marktwaarborgen in de gunningsleidraad te verwerken en daarmee aan de
markt als voorwaarde te stellen dat het project in een redelijke
termijn wordt afgewikkeld en niet het hele centrum gelijktijdig
wordt ontwikkeld. Voorkomen moet worden dat het Wijchens centrum langere tijd een bouwput is.

−

Wethouder Gerrits zegt toe om natuur-inclusief doelstelling, ingebracht door de PvdA, en het lichtplan (CDA) in de gunningsleidraad
te verwerken.

−

18 7B 21660 Nota verbonden partijen, beslisnota
Burgemeester Verheijen zegt toe om met ingang van 2020 de risico-matrix inzake verbonden partijen jaarlijks en in het voorjaar te
behandelen en niet pas bij de behandeling van de begroting in het
najaar.

−

18 1 1047

Strategische waternota Wijchen 2019-2028, be-
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slisnota
−

18 1 1048

Milieubeleidsplan 2018-2021, beslisnota

Wethouder Loermans zegt toe om de waternota tussentijds te evalueren (door aan te haken bij de monitoringsplannen uit het milieubeleidsplan), zodat indien nodig de koers kan worden bijgesteld.
Wethouder Loermans zal voor de raadsvergadering schriftelijk reageren op de vragen van de heer Derksen: 1) waarom zijn er geen financiële middelen in de nota opgenomen voor de stresstest? 2)
waarom wordt de stresstest niet genoemd in de nota?
Wethouder Loermans zegt toe de resultaten van de stresstest light
voor de raadsvergadering toe te sturen. Daarbij zal ook worden aangegeven uit welk budget de stresstest 2019 wordt betaald.
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