De Gemeenteraad van Wijchen
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad
van Wijchen gehouden op 28 mei 2019

1.

Vaststellen verslag van de vergadering van 25 april 2019

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
2.

Afdoening ingekomen stukken

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

31534

Onderzoek geloofsbrief de heer S.H.H.M.J. Arts
– installeren

De raad besluit de heer S.H.H.M.J. Arts toe te laten als gemeenteraadslid.
4.

30520
-

Initiatiefvoorstel D66: “maak elektrisch opladen voor iedereen mogelijk”

Amendement van de fractie van het CDA: ”in pilotdorp of wijk opladen van elektrische auto vanuit een laadpaal bij de woning”,

waarin wordt voorgesteld:
Huidige tekst beslispunt 1:
1. Het mogelijk te maken om een elektrische auto op een openbare parkeerplek te laden vanuit een laadpaal bij de woning.
Te wijzigen in:
1. Als pilot in een van de dorpen, wijken of gedeelte van een wijk,
waar de behoefte meest urgent is (wijk met relatief veel elektrische auto’s en waar niet/moeilijk geparkeerd kan worden op eigen grond) het
mogelijk te maken om een elektrische auto op een openbare parkeerplek te laden vanuit een laadpaal bij de woning.
De fracties van CDA, D66 en Sociaal Wijchen stemmen voor het amendement.
De fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD en Wijchen Lokaal
stemmen tegen het amendement.
Het amendement is verworpen!
- Initiatiefvoorstel D66
De fracties van D66, CDA en Sociaal Wijchen stemmen voor het initiatiefvoorstel
De fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD en Wijchen Lokaal
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stemmen tegen het initiatiefvoorstel.
Het voorstel is verworpen!
5.

25066

Bekrachtigen geheimhouding bijlage bij beslisnota Renovatie Kunstgrasvelden sc AWC en vv
Alverna

De heer Van Kuppeveld verklaart dat de fractie van Wijchen Lokaal de
argumenten niet belangrijk genoeg acht om geheimhouding te leggen in
deze.
De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen en
VVD stemmen voor het voorstel
De fractie van Wijchen Lokaal stemt tegen het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
6.

25066

Renovatie kunstgrasvelden sc AWC en VV Alverna / keuze type infill (gewijzigde nota)

De heer Verharen onthoudt zich van stemming gezien zijn betrokkenheid bij dit onderwerp.
De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen,
VVD en Wijchen Lokaal stemmen voor het voorstel
Het voorstel is aangenomen!
- Motie van de fractie van het CDA: “passend voorstel Sc Woezik”,
Waarin het college wordt opgeroepen:


Een passend voorstel aan Sc Woezik te doen. Waarbij niet alleen
naar een compensatiebedrag op basis van kurk als infill voor de twee
velden in 2017 wordt gekeken, maar alle aspecten die hierbij redelijkerwijs een rol spelen mee worden genomen.

De heer Verharen onthoudt zich van stemming.
De fractie van het CDA stemt voor de motie.
De fracties van D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen, VVD en
Wijchen Lokaal stemmen tegen de motie.
De motie is verworpen!
7.

28327

Reactie op de bouwstenen t.b.v. de Meerjarenstrategie GGD 2020-2023

- Amendement van de VVD, Kernachtig Wijchen, PvdA, CDA: “Reactie
Zienswijze”,
waarin wordt voorgesteld:
De volgende punten toe te voegen aan de zienswijzebrief:


De GGD is een lerende organisatie. Bij het opstellen van een meerjarenstrategie 2020-2023 is het aan te bevelen de voorgaande periode 2016-2019 te evalueren: wat ging goed, wat kan er beter. We
zouden graag een evaluatieparagraaf toegevoegd zien;



GGD maakt het doen van keuzes mogelijk. Een relatie tussen de ne-
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gen onderwerpen en de beschikbare financiële gegevens ontbreekt
momenteel. De gemeente Wijchen kan daardoor geen keuzes maken
en ook straks bij terugblikken niet zien of de budgetten doeltreffend
en doelmatig zijn uitgegeven. De gemeente Wijchen stelt voor dat
per taak budgetten en doelen worden opgenomen, die lokaal toetsbaar zijn.
De raad stemt unaniem in met het amendement.
Het amendement is aangenomen!
-

Amendement van de fractie van het CDA: “GGD de komende beleidsperiode pro-actiever in de monitorfunctie”,

waarin wordt voorgesteld:
Het volgende punt toe te voegen aan de zienswijzebrief:


Binnen de GGD worden er veel gegevens regionaal en per gemeente
verzameld. Het is belangrijk dat op basis van die gegevens, gemeenten de juiste beleidskeuzes kunnen maken. Dit vraagt van de GGD
dat zij in de nieuwe beleidsperiode hun monitorfunctie, het verzamelen en duiden van de gegevens, pro-actiever inzetten zodat de gemeente hier meer en beter gebruik van kan maken.

De fracties van CDA, D66, PvdA, VVD en 10 leden van de fractie Kernachtig Wijchen stemmen voor het amendement
De fracties van Sociaal Wijchen, Wijchen Lokaal en 1 lid van de fractie
van Kernachtig Wijchen stemmen tegen het amendement.
Het amendement is aangenomen!
- Raadsvoorstel 28327
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
8.

29828

Zienswijze op de jaarstukken 2018 MGR

De heer Evers onthoudt zich van stemming.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
9.

29828

Zienswijze ontwerp begroting 2020-2023 MGR

- Amendement van de fractie van het CDA: “overheveling participatiebudget”,
Waarin wordt voorgesteld:
Het beslispunt te wijzigen:
1. Een zienswijze over de ontwerpbegroting 2020-2023 vast te stellen,
om onder andere:
- In te stemmen met de bijgestelde begroting 2019
- In te stemmen met de ontwerp begroting 2020
- Een half deel van het Wijchense participatiebudget over te hevelen
en de deelnemersbijdrage te bepalen op € 6.000.000 zijnde de
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bijdrage van 2020
- Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2021-2023
Het amendement is ingetrokken!
- Raadsvoorstel 29828
De heer Evers onthoudt zich van stemming.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
10. 31345

Zienswijze Werkorganisatie Druten Wijchen op
de concept jaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting 2020

De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
11.

30227

Motie Vreemd aan de orde van de dag: VVD,
PvdA en Kernachtig Wijchen – Versterking regionale samenwerking

waarin het college wordt opgeroepen:
 De politieke visies van de regiogemeenten, zoals vastgelegd in coalitieakkoorden, te gebruiken als basis voor een strategiedocument van
het Gemeenschappelijk Orgaan;
 Het Gemeenschappelijke Orgaan te adviseren om het opstellen van
dit strategie-document in het plan van aanpak op te nemen;
 Het strategie-document te presenteren bij de voorstellen voor besluitvorming als gepland voor december 2019, zodat alle partijen zich
daarover kunnen uitspreken;
 Bij het aanstaande overleg te pleiten voor een gelijkwaardige positie
van de overige gemeenten ten opzichte van Arnhem en Nijmegen en
een duidelijke afspraak op te nemen als het gaat om in- en uittreding
van een mogelijk nieuw construct;
De raad stemt unaniem in met de motie.
De motie is aangenomen!
12. Stemmingen
De raad stemde in met de volgende raadsvoorstellen:
-

27711

Beschikbaarstelling werk krediet ten behoeve van CPO
project Duurzaam Wonsick te Wijchen

-

29486

Ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023
(inclusief gewijzigde begroting 2019)

-

29635

Voorlopige jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019
en ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio GelderlandZuid

De heer Evers onthoudt zich van stemming.
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-

29763

Zienswijze op de GGD begroting 2020 en jaarrekening
2018

-

30391

Jaarrekening 2018, werkplan 2019, begroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2023 GR ODRN

-

30763

Zienswijze Bijsterhuizen

-

31001

Zienswijze jaarrekening 2018, eerste wijziging begroting
2019, ontwerp begroting 2020 en meerjarenraming 20212023 GR MARN

-

31531

Zienswijze op de voorlopige jaarrekening 2018 en concept-begroting 2020 van de Regio Arnhem Nijmegen

-

31593

Benoemen tijdelijk lid presidium en tijdelijk plaatsvervangend lid presidium
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