De Gemeenteraad van Wijchen
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad
van Wijchen gehouden op 26 september 2019

1.

Vaststellen verslag van de vergadering van 27 juni 2019 en
4 juli 2019

Het verslag van 27 juni 2019 wordt met een wijzigingsvoorstel goedgekeurd en vastgesteld.
Het verslag van de vergadering van 4 juli 2019 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
2.

Afdoening ingekomen stukken

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

19 36409

Onderzoek geloofsbrief de heer C.K. van Galen

De geloofsbrieven zijn in orde bevonden.
Het voorstel is aangenomen!
4.

19 36432

Benoemen commissielid VVD de heer Arts

Het voorstel is aangenomen!
5.

19 32904

Nieuwe maatregelen afvalbeleid en wijziging
inzamelfrequentie restafval en rapport SIR

- amendement van de fracties van VVD, Kernachtig Wijchen en PvdA:
“toevoegen beslispunt”, waarin voorgesteld wordt:
Extra beslispunt toe te voegen:
De frequentie van het inzamelen van restafval niet eerder dan per 1 januari 2021 te wijzigen naar 1x per 4 weken en bovendien niet eerder
dan wanneer zeker is dat luiers en incontinentiemateriaal apart van het
restafval ingezameld kunnen worden.
De fracties van CDA, Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD en Wijchen Lokaal
stemmen voor het amendement.
De fracties van D66 en Sociaal Wijchen stemmen tegen het amendement.
Het amendement is aangenomen!
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Raadsvoorstel 19 32904
De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen,
VVD en 1 lid van Wijchen Lokaal stemmen voor het voorstel
Een lid van de fractie van Wijchen Lokaal stemt tegen het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
- motie van de fractie van D66: “wijziging in afvalfrequentie koste nneutraal”, waarin het college wordt opgedragen:
Te komen tot een voorstel met als uitgangspunten:
- 1x per maand inzameling van restafval, en
- kostenneutraal ten opzichte van de uiteenzetting zomerinzameling
GFT en meerkosten voor het inzamelen van papier.
De fracties van D66 en Sociaal Wijchen stemmen voor de motie.
De fracties van CDA, Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD en Wijchen Lokaal
stemmen tegen de motie.
De motie is verworpen!

6.

19 35611

Gebiedsvisie Hart van Zuid

19 33984

Routekaart Hart van Zuid

- amendement 1 van de fracties van D66 en CDA: “gebiedsvisie: kom
tot een verdeelsleutel als subsidie Hart van Zuid niet doorgaat”,
waarin wordt voorgesteld:
Beslispunt 1b
Bij verkrijging van een subsidie die lager is dan de beoogde 40K, het
verschil eveneens te dekken uit de algemene reserve.
te vervangen door:
Bij verkrijging van een subsidie die lager is dan 40k, een voorstel voor
een verdeelsleutel voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het amendement is ingetrokken!
- amendement 2 van de fracties van D66 en CDA: “gebiedsvisie: instellen van budgetplafond Hart van Zuid”, waarin wordt voorgesteld:
Toe te voegen beslispunt:
In te stemmen met een budgetplafond van 350K.
De fracties van CDA en D66 stemmen voor het amendement.
De fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen, VVD en Wijchen Lokaal stemmen tegen het amendement.
Het amendement is verworpen!
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- amendement 3 van de fractie van Sociaal Wijchen: “Gebiedsvisie:
Geen zekerheid over je geld? Dan nu niets beloven”, waarin wordt
voorgesteld:
Schrappen van beslispunt 2.
De fracties van Sociaal Wijchen en Wijchen Lokaal stemmen voor het
amendement.
De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA en VVD stemmen
tegen het amendement.
Het amendement is verworpen!
Raadsvoorstel 19 35611 Gebiedsvisie Hart van Zuid
De heer De Kievit verklaart dat hij het een fantastisch plan vindt. Hij
hoopt dat het doorgaat. Hij is van mening dat de financiële onderbouwing meer drijfzand is dan zekerheid. De fractie van Sociaal Wijchen
stemt tegen het voorstel.
De fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD, CDA, D66 en Wijchen
Lokaal stemmen voor het voorstel.
De fractie van Sociaal Wijchen stemt tegen het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
- motie 1 van de fracties van D66 en CDA: “gebiedsvisie: verdeelsleutel Hart van Zuid”, waarin het college wordt gevraagd:
1. Samen met de betrokken partijen te komen tot een verdeelsleutel
voor voorbereidingskosten bij het voorzieningenhart Hart van Zuid,
die recht doet aan het belang van de gemeente Wijchen.
De fracties van CDA, D66 en Wijchen Lokaal stemmen voor de motie.
De fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen en de VVD
stemmen tegen de motie.
De motie is verworpen!
- motie 2 van de fractie van het CDA: “financiële doorkijk naar aanleiding van Hart van Zuid”, waarin het college wordt opgeroepen:
•
•

de gemeenteraad inzicht te verschaffen in de verwachte investeringen voor de projecten die in de pijplijn van het college zitten.
een globale inschatting te geven van de daarbij behorende afschrijvingen en rentelasten voor de komende jaren.

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

amendement 4 van de fractie van Sociaal Wijchen: routekaart:
“geen zekerheid over je geld? Dan nu niets beloven”, waarin wordt
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voorgesteld:
Schrappen van beslispunt 1, 2, 3 en 4.
Toevoegen nieuw beslispunt.


Over dit collegevoorstel pas een besluit te nemen bij de raadsvergadering over de begroting 2020.

De fracties van Sociaal Wijchen en Wijchen Lokaal stemmen voor het
amendement.
De fracties van Kernachtig Wijchen, CDA, D66, PvdA en VVD stemmen
tegen het amendement.
Het amendement is verworpen!
Raadsvoorstel 19 33984 Routekaart
De fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD, CDA, D66 en Wijchen
Lokaal stemmen voor het voorstel.
De fractie van Sociaal Wijchen stemt tegen het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
7.

19 35570

Extra middelen subsidie Rondom Wijchen 2018

- amendement van de fractie van Sociaal Wijchen: jaarrekening 2018
Rondom Wijchen” waarin wordt voorgesteld:
Beslispunt toevoegen zijnde:
 De brief aan Rondom Wijchen inzake: Herziening beschikking 2018
Rondom Wijchen pas te versturen zodra de jaarrekening 2018 Rondom Wijchen definitief is.
Beslispunt toevoegen zijnde:
 Mocht de definitieve jaarrekening 2018 Rondom Wijchen een ander
resultaat opleveren als bij beslispunt 1 en 2 genoemd, een nieuwe
beslisnota voor te leggen aan de Gemeenteraad.
Het amendement is ingetrokken!
Raadsvoorstel 19 35570
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
- (gewijzigde) motie van de fracties van D66 en CDA: “sociaal domein
en Rondom Wijchen 2.0”, waarin het college wordt opgeroepen om:
De raad een omvattende notitie aan te bieden over de huidige stand van
zaken in het Sociaal domein en Rondom Wijchen, met daarin:
a. Een terugblik over de start van Rondom Wijchen met een heldere analyse van wat er daarbij goed en niet goed is gegaan;
b. De lessen die daaruit zijn getrokken en de wijzigingen die zijn
doorgevoerd;
c. De fricties en uitdagingen die er momenteel nog zijn in de aansturing, bedrijfsvoering, tijdige financiële verantwoording en data-analyses.
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d.
e.
f.

Een bijgesteld beeld wat de Raad naar het inzicht van het huidige college nu en in de komende jaren mag verwachten van de
inrichting van het Sociaal domein en Rondom Wijchen;
Waar daarin de onzekerheden en uitdagingen zitten;
Wat de beheersmaatregelen zijn als de rijksbijdragen onvoldoende blijken, dan wel hoe veel het college verwacht hierin als
gemeente te moeten investeren.

De fracties van CDA, D66, Sociaal Wijchen en Wijchen Lokaal stemmen
voor de motie.
De fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA en VVD stemmen tegen de
motie.
De motie is verworpen!
8.

19 35571

Beschikking Innovatiemiddelen Rondom
Wijchen 2019

- (gewijzigd) amendement van de fracties van Kernachtig Wijchen,
PvdA en VVD: “innovatievoorstellen”, waarin wordt voorgesteld:
punt 1 als volgt te wijzigen:
1. Voor 2019 een subsidie van € 90.000 te beschikken en voor 2020
een subsidie van € 210.000 te reserveren zodat Rondom Wijchen de
volgende projecten kan uitvoeren: a. dorpsondersteuners, b. investeren in de wijk, c. versterking voorliggend veld, vindplaats kinderopvang en onderwijs en d. gezond ouder worden.
Toe te voegen beslispunt 2
2. Het college te verzoeken de gemeenteraad elke vier maanden een
informatienota te verstrekken over: de bereikte effecten bij de
doelgroep, de gerealiseerde en geprognosticeerde inverdieneffecten
alsmede de op dat moment bestede budgetten. Hiermee moet de
gemeenteraad kunnen beslissen over voortzetting van de projecten
in de resterende pilotperiode.
De heer Van Galen verklaart dat door het amendement van € 300.000
nu € 91.000 wordt toegekend en er voorwaarden gesteld worden voor
het ter beschikking stellen van een volgende subsidie. Dit is vreemd.
Eind 2017 is € 500.000 gereserveerd; er kan nu nog geen zekerheid gegeven worden aan Rondom Wijchen of zij het project volgend jaar kunnen uitvoeren. De fractie zal tegen het voorstel stemmen.
De fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA en VVD stemmen voor het
amendement.
De fracties van D66, Sociaal Wijchen, Wijchen Lokaal en CDA stemmen
tegen het amendement.
Het amendement is aangenomen!
Raadsvoorstel 18 35571
De fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD, CDA, D66, Sociaal Wijchen stemmen voor het voorstel.
De fractie van Wijchen Lokaal stemt tegen het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
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9.

Stemmingen

De raad stemde in met de volgende raadsvoorstellen:
-

13466

Ontmoetingscentrum Wijchen Centrum

De heer Van Galen vindt het erg veel geld voor het doel waarvoor
dit is bestemd. Hij begrijpt dat mensen lang hebben moeten wachten, maar dringt erop aan dat toch binnen 2 jaar gezocht wordt
naar een duurzame oplossing. De fractie van D66 stemt voor het
voorstel onder die voorwaarde.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
-

19 26639

Subsidie project MEERkunst

-

19 29087

Bestemmingsplan “de Steenoven, Wijchen”

-

19 29728

Besteding revenuen Legaat van Cooth

-

19 31598

Besteding middelen project Versterking sociale
structuur Hernen-Leur en Bergharen

De heer Van Galen verklaart dat de fractie van D66 zich verbaast
over het gemak waarmee dit geld wordt besteed. In de kernen
Bergharen, Hernen en Leur zijn drie MFA’s op 3 km afstand van elkaar. Het extra geld voor Schaarweide strookt niet met het beleid
buitensportaccommodaties. D66 stoort zich aan het gemak waarmee hiermee akkoord wordt gegaan.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
-

19 35573

Verhogen subsidie Rondom Wijchen 2019 met Rijksmiddelen

-

19 36410

Benoemen de heer C.K. van Galen tot plaatsvervangend lid Presidium
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