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1.
Opening
De voorzitter, burgemeester Verheijen, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom. Hij vraagt om een moment van bezinning.
De spreektijd is 3 minuten per fractie in het vragenhalfuur, 9 minuten in eerste termijn en 20
minuten voor het college.
Afwezig met bericht van verhindering zijn mevrouw Osman, mevrouw Loermans en de heer
Herms.
2.
Vragenhalfuurtje
- Mevrouw Joosse betreffende Regionale Energie Strategie in relatie tot Zonnepark Hernen
Mevrouw Joosse memoreert dat het CDA vorige maand schriftelijke vragen heeft gesteld m.b.t.
het zonnepark Hernen. Het college wil dit plan beoordelen zonder dat hiervoor beleid is vastgesteld. Het gaat om een oppervlakte van 11 hectare. Dit vindt het CDA een vreemde volgorde.
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Deze week is een motie in de Tweede Kamer ingediend waarin de regering verzocht wordt tot
aan de vaststelling van de regionale energie strategieën er met decentrale overheden voor te
zorgen dat in de aanloop naar de regionale energie strategieën geen nieuwe zonneparken worden goedgekeurd op natuur- en landbouwgronden en lopende vergunningen te toetsen aan de
op handen zijnde zonneladder. Mevrouw Joosse vraagt of het college op de hoogte is van de
motie in de Tweede Kamer die naar alle waarschijnlijkheid wordt aangenomen. Is het college
het met het CDA eens dat dit ook betrekking heeft op zonnepark Hernen en betekent dit dat de
vergunning voor zonnepark Hernen en eventuele andere aanvragen voorlopig aangehouden
worden totdat duidelijk wordt hoe de motie door de regering uitgevoerd gaat worden?
Wethouder Burgers is hiervan op de hoogte. Het college wil dit niet afwachten. Zoals afgelopen
maanden al een aantal keer gemeld, wil het college het plan op zijn merites beoordelen omdat
de aanvraag al erg lang loopt. Er wordt daarnaast rekening gehouden met het zonnebeleid in
wording. Het college zal de vergunningverlening niet aanhouden, maar verder gaan op de weg
zoals nu steeds is gedaan.
- De heer Verbeeten inzake snelheid Randweg
De heer Verbeeten geeft aan dat Kernachtig Wijchen regelmatig meldingen ontvangt met betrekking tot snelheid en geluidsoverlast op de Randweg Noord. Het zijn opvallend veel meldingen over hard rijden en geluidsoverlast. Wat gaat het college doen aan de snelheidsovertredingen en eventueel monitoren van geluidsoverlast? Hoe kan in samenspraak met de politie deze
overlast worden aangepakt?
Wethouder Loermans licht toe dat snelheidsovertredingen een zaak zijn van de politie. Er wordt
regelmatig gecontroleerd; hij zal dit opnieuw onder de aandacht brengen. In de planning van
het college is opgenomen de oversteek van het Hof van Hagevoort / Heilige Stoel te verbeteren
met een middengeleider en slinger in de weg. De Randweg Noord is een 50 km weg. Te hard
rijden is een kwestie van gedrag. Het monitoren en handhaven is een zaak van de politie. Wethouder Loermans zal hiervoor aandacht vragen in het reguliere overleg in de driehoek.
De heer Verbeeten informeert naar het tijdpad.
Wethouder Loermans verwijst naar de perspectiefnota.
- Mevrouw Hoogteijling ten aanzien van witte boerderij aan de Schoenaker
Mevrouw Hoogteijling fietst dagelijks langs de witte boerderij. Deze is september/oktober 2018
onder voorbehoud verkocht. Zij informeert naar de stand van zaken.
Wethouder Derks bevestigt dat het pand onder voorbehoud is verkocht. Het lijkt hem niet opportuun hier in het openbaar uitspraken over te doen. De organisatie is bezig met een definitieve oplossing.
- De heer Peters Sengers betreffende subsidie MFA-Batenburg
De heer Peters Sengers verwijst naar een persbericht van 20 mei jl. waarin gemeld werd dat de
subsidieaanvraag MFA Batenburg voor € 500.000 in het kader van steengoed benutten door de
provincie was goedgekeurd. Daarnaast was er nog sprake van dat de gemeente in het kader
van subsidie specifieke uitkering stimulering nog kans zou maken op een subsidie van
€ 160.000. Hij informeert naar de stand van zaken.
Wethouder Derks is blij met de handreiking van de provincie van € 550.000. Ten aanzien van
de SPUK-subsidie merkt hij op dat deze is aangevraagd en het bouwteam bezig is met de optimalisatie van het plan, zodat hiermee na de zomer aan de slag gegaan kan worden. Op 22 mei
is een schriftelijke mededeling via de griffie uitgegaan dat binnenkort een informatienota zal
worden toegezonden met hierin de financiële situatie.
- De heer Derksen met betrekking tot veiligheid in de Huurlingsedam
De heer Derksen merkt dat onlangs een nieuwe fase op de Huurlingsedam is opgeleverd. De
nieuwe bewoners zijn in eerste instantie erg druk met klussen. Gebleken is dat met name direct
na de oplevering er veel wordt ingebroken en dat goede verlichting preventief werkt.
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De straatverlichting is wel aangelegd maar werkt nog niet. Het is hierdoor aardedonker en ook
is er sprake van verkeersonveiligheid. Hij informeert wanneer de verlichting zal functioneren.
Wethouder Gerrits antwoordt dat hij na de ontvangst van de vraag contact heeft opgenomen
met de ontwikkelaar. De schakeling dient door Liander gemaakt te worden. Inmiddels is de opdracht hiertoe verstrekt en binnen enkele dagen zal de verlichting functioneren. Hij merkt aanvullend op dat dit soort zaken ook prima via de melddesk geregeld kunnen worden.
- De heer Klinkhamer betreffende kappen van bomen langs N-wegen door provincie
De heer Klinkhamer wijst op plannen van de provincie om gezonde bomen te kappen langs Nwegen. Hij heeft begrepen dat het ook de bedoeling is voor een deel van de bomen langs de
Graafseweg en informeert of dit juist is en hoe hiermee omgegaan wordt.
Wethouder Loermans bevestigt dat in het kader van het trajectmanagement en verkeersveiligheid de provincie inderdaad overweegt dit te doen op de Graafseweg van de Rotonde Oosterweg
tot voorbij Lunen. De bomen die de verkeersveiligheid bedreigen zullen worden gekapt. De gemeente denkt hier anders over en heeft de provincie laten weten dat dit haaks staat op het beleid inzake groene schoolpleinen en het planten van bomen. Hij is benieuwd naar de reactie van
de provincie.
De heer Klinkhamer informeert of bekend is wanneer de kap zal plaatsvinden.
Wethouder Loermans heeft begrepen dat uitvoering plaatsvindt in 2020.
- De heer Krale inzake bewaakte fietsenstalling
De heer Krale memoreert dat een half jaar geleden gesproken is over een fietsenstalling in of
rond het centrum. Hij informeert naar de stand van zaken.
Wethouder Loermans is blij dat mensen zoveel mogelijk met de fiets naar het centrum komen.
Er wordt nog steeds gewerkt aan een oplossing voor het fietsparkeerprobleem in het centrum.
Gedacht is aan een fietsenstalling achter Specsavers; deze optie is afgevallen. Ook is gekeken
naar een overdekte fietsenstalling in een winkelpand. Dit bleek budgettair niet mogelijk. Gekeken wordt of een verplaatsbare fietsenstalling mogelijk is.
- De heer Boumans inzake faillissement thuiszorgorganisatie Sifa
De heer Boumans meldt dat de VVD heeft vernomen dat de thuiszorgorganisatie Sifa failliet is
gegaan. De organisatie werd door de inspectie als onvoldoende beoordeeld en er zou sprake
zijn van fraude. Hij informeert hoe het staat met eventuele cliënten uit Wijchen. De organisatie
staat al enkele jaren onder toezicht.
Wethouder Burgers antwoordt dat in 2018 nog 1 cliënt vanuit Wijchen vanuit de WMO werd ondersteund door Sifa. Dit traject is geëindigd.
Hij heeft geen beeld van het aantal cliënten dat vanuit de WIZ bij Sifa in behandeling is, maar
heeft begrepen dat cliënten zijn overgenomen door andere partijen. Er is geen verder inventarisatie van het aantal Wijchense cliënten bekend.
3.
Vaststellen agenda
De heer Boumans dient een motie vreemd aan de orde van de dag in betreffende Regionale
Samenwerking
Hij licht toe dat het spoedeisende karakter te maken heeft met de bijeenkomst van de stuurgroep van het Gemeenschappelijk Orgaan op 19 juni aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst
wordt het plan van aanpak besproken om te komen tot een presentatie aan de raden in de regio. De indieners willen hiervoor input meegeven.
De voorzitter voegt de motie toe aan de agenda onder agendapunt 13a.
4.
Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 25 april 2019
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.
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5.
Afdoening ingekomen stukken
De lijst met ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen.
6.
Mededelingen
Geen.
7.
19
Onderzoek geloofsbrief de heer S.H.H.M.J. Arts
De voorzitter vermeldt dat mevrouw Peters-Vroom vanwege zwangerschapsverlof tijdelijk ontslag heeft gevraagd van haar lidmaatschap in de raad.
Zij zal worden vervangen door de heer Arts. Hij vraagt mevrouw Joosse, mevrouw Janssen en
de heer De Kievit zitting te willen nemen in de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven.
Hij schorst de vergadering voor het onderzoek van de geloofsbrief van de heer Arts.
Na heropening geeft de voorzitter het woord aan mevrouw Joosse, voorzitter van de commissie
tot onderzoek van de geloofsbrieven.
Mevrouw Joosse dankt de voorzitter, Zij geeft aan dat de commissie onder leiding van mevrouw
Heuvelmans de geloofsbrief van de heer Arts heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. De
heer Arts voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het lidmaatschap van de raad. Het formulier openbare betrekkingen, uittreksel van het persoonsregister en de geloofsbrief zijn in orde bevonden. De commissie adviseert de heer Arts toe te laten en te benoemen tot lid van de
gemeenteraad van Wijchen.
De voorzitter dankt mevrouw Joosse en gaat over tot de benoeming van de heer Arts.
Hij leest de belofte voor aan de heer Arts:
“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk,
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn
plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen”.
De heer Arts antwoordt: “dat verklaar en beloof ik”.
De voorzitter feliciteert de heer Arts met zijn benoeming tot raadslid en overhandigt hem een
boeket bloemen.
Het voorstel is aangenomen!
8.
19 30520 Initiatiefvoorstel D66 Maak elektrisch opladen voor iedereen mogelijk
De voorzitter geeft het woord aan de heer Lukkezen die de raad wenst toe te spreken.
De heer Lukkezen rijdt sinds kort in een elektrische auto. Hij ervaart waarom anderen hier terughoudend naar zijn. Een aantal dingen in de gemeente Wijchen maakt het nog minder aantrekkelijk elektrisch te rijden. Zijn werkgever heeft als regel dat het leasen van een elektrische
auto alleen kan wanneer door de werknemer gebruik maakt van een eigen stroomvoorziening.
Gezien het huidige beleid is dit in Wijchen niet mogelijk en opladen is alleen mogelijk bij publieke oplaadpalen. Zijn werkgever heeft toch een uitzondering gemaakt. Inspreker is echter genoodzaakt, nu er geen eigen voorziening mogelijk is, de publieke laadpalen te gebruiken en
moet soms wel 1 km verderop uitwijken omdat de dichtstbijzijnde laadpaal regelmatig in gebruik is. Dit is op zich geen probleem tenzij men midden in de nacht thuiskomt zoals zijn vrouw
die dan rond 4 uur terug naar huis moet lopen. De heer Lukkezen heeft van meerdere mensen
gehoord dat zij vanwege die laadpaal angst toch liever benzine of diesel blijven rijden.
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In aanvulling op de discussie in de commissie wil de heer Lukkezen een extra argument meegeven. Het huidige beleid binnen de gemeente is niet eerlijk tegenover ouderen en minder validen. Zij hebben het al zwaar. Lopen is voor hen geen optie en wanneer de laadpaal al in gebruik
is ook nog een langere afstand. Hij vraagt zich af of het de bedoeling is met dit beleid de aanschaf van een elektrische auto onmogelijk te maken. Het is daarnaast verstandig te kijken naar
de mensen die in de zorg werken of de 24-uurs economie draaiend houden. Zij komen op de
meest exotische tijden thuis. Hij heeft kennis genomen van de reactie van het college. In de beslispunten is wel degelijk ruimte om een beleid te creëren in Wijchen rekening houdend met de
argumenten van alle betrokkenen. De techniek gaat door en de heer Lukkezen meent dat op
termijn wellicht sprake zal zijn van draadloos opladen. Dit wordt nu al ontwikkeld. Tot die tijd
dient het beleid aan te sluiten bij de hedendaagse vraagstukken.
Een up to date beleid biedt iedereen de kans om elektrisch te rijden. Het biedt de ambtenaren
de kans om een gedegen onderzoek te verrichten naar de opties voor de inwoners, de kans aan
de inwoners om elektrisch te rijden en het biedt de raad de kans de beloftes voor 2040 waar te
maken. De heer Lukkezen hoopt dat het realistisch wordt voor veel mensen om te kiezen voor
een schone auto.
Mevrouw Joosse stelt dat ook het CDA het elektrisch rijden wil stimuleren. Zij dankt de inspreker voor zijn duidelijke betoog. Zij ziet eveneens de beperking in het aantal oplaadpalen en dat
hierdoor de keuze voor elektrisch rijden mogelijk negatief wordt beïnvloed. De fractie heeft
daarom een amendement opgesteld om bredere steun te genereren en mogelijk ervaring op te
doen met de eigen stroomvoorziening op een openbare parkeerplek.
De publieke laadpalen zijn regelmatig bezet. Dit kan tot gevolg hebben dat mensen denken dat
elektrisch rijden geen goede keuze is. Zij ziet ook wel risico’s, maar vertrouwt op de verantwoordelijkheid van de burgers. In beslispunt 2 van het oorspronkelijke voorstel wordt juist gewezen op de mogelijkheid voorwaarden verder te formuleren. De fractie van het CDA dient
graag een amendement in om bredere steun voor dit idee te vergaren.
De heer Van Kuppeveld staat achter de argumenten van het college en steunt het initiatiefvoorstel en het amendement van het CDA niet. Het college heeft met Allegro goede afspraken gemaakt.
De heer De Kievit vindt het voorstel van het CDA goed en getuigen van de juiste insteek. In de
commissie kwamen allerlei beren op de weg voorbij. Hij verwacht niet dat het voorstel en het
amendement het zal halen, maar is van mening dat dit wel opgepakt moet worden. Indien de
raad dit niet wil, dient het college dit op te pakken. Hij heeft begrepen dat het college hiermee
aan de slag gaat. Hij is benieuwd naar de mening van het college. De heer De Kievit pleit voor
een pilot en vervolgens beleid te maken.
De heer Klinkhamer dankt voor het initiatiefvoorstel en de gehouden informatieavond. Het elektrisch rijden speelt een rol in het energieplan en de fractie heeft het voorstel gelezen en besproken. In het voorstel is sprake van een laadpaal aan huis zodat de auto goedkoop kan worden
opgeladen. Dit zorgt voor kabels over de openbare weg. Het is natuurlijk goedkoper, maar dit
weegt niet op tegen het potentieel veiligheidsrisico vanwege de kabels over de weg en de juridische risico’s voor de gemeente. De fractie van Kernachtig Wijchen heeft meer vertrouwen in het
verlengd privaat oplaadpunt, zoals door de PvdA werd genoemd en is blij dat dit wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. In het energieplan is een actieplan elektrisch vervoer opgenomen met doelen voor dit jaar. Het voorliggende voorstel raakt dit plan en
de heer Klinkhamer heeft er vertrouwen in dat de werkorganisatie hiermee bezig is. Het lijkt
hem van belang dat de werkorganisatie de vrijheid heeft om de werkzaamheden in het energieplan te faseren en hierin prioriteiten te stellen. Het lijkt hem niet wenselijk dat de raad deze
vrijheid inperkt wanneer hiervoor de urgentie ontbreekt. Kernachtig Wijchen zal het initiatiefvoorstel niet steunen. Hetzelfde geldt voor het amendement van het CDA omdat hiervoor dezelfde argumenten van kracht zijn.
De heer Krale merkt op dat het opladen van elektrische auto’s wordt meegenomen in het uitvoeringsplan duurzaamheid. Er gebeurt al een heleboel.
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Ook de handreiking van de heer Gatzen is een aantrekkelijke optie en wordt meegenomen. Er
zitten te veel haken en ogen aan het initiatiefvoorstel en dit is in de commissie uitvoerig besproken. In de reactie van het college zitten veel argumenten om het voorstel niet te steunen.
Het amendement van het CDA om in een kleiner deel van Wijchen een pilot uit te voeren, zal de
fractie niet steunen omdat het beter is een goed plan in een klein deel uit te proberen in plaats
van een matig plan.
De heer Gatzen heeft in de commissie aangegeven dat het voorstel niet voldoende doordacht
was. Het is goed dat er aandacht komt voor de materie. Met het oog op de toegankelijkheid en
de beschikbare techniek is het geen goed voorstel. Hij heeft het verlengd privaat oplaadpunt
genoemd en ook het college komt met een visie op elektrisch rijden. Het voorstel van D66 is
niet af. Het amendement verandert hier weinig aan.
De heer Gatzen heeft naar D66 de suggestie gedaan het voorstel te veranderen in een motie en
dit mee te nemen in de visie van het college. Hieraan is geen gehoor gegeven. De fractie van de
PvdA zal het voorstel en het amendement niet steunen. Tenslotte vraagt hij wanneer de raad de
toekomstvisie op elektrisch rijden kan verwachten.
Wethouder Loermans geeft aan dat het college bij het advies blijft om het voorstel en het
amendement niet over te nemen. Tijdens de informatieavond is door de heer Gatzen het verlengd privaat oplaadpunt genoemd. Dit zal zeker worden meegenomen in de notitie die dit jaar
aangeboden zal worden. Er zijn nu 24 laadpalen op openbare parkeerplaatsen. In de afgelopen
2 jaar zijn 10 verzoeken ontvangen voor een laadpaal in de openbare ruimte. 8 hiervan zijn gerealiseerd, 2 verzoeken zijn afgewezen omdat de aanvrager de auto op de eigen oprit kwijt kon.
Mevrouw Wittenberg wil elektrisch rijden mogelijk maken voor iedereen. Zij heeft nog een kleine aanvulling op het initiatiefvoorstel. De kabel die over de stoep loopt, is een voorbeeld. Uit
het beslispunt blijkt dat er ruimte is voor meerdere creatieve oplossingen, zoals een kabelgoot
en het verlengd privaat oplaadpunt. Het is jammer dat de discussie alleen gaat over het feit dat
de kabel over de stoep loopt.
Zij ziet het amendement van het CDA als een steun in de rug. Het laat zien dat D66 niet de enige partij is die vooruit wil. Ook Sociaal Wijchen denkt in mogelijkheden in plaats van in problemen.
Zij schetst het verhaal van een inwoner van de Heilige Stoel die sinds 3 jaar hybride rijdt.
Vanaf 2021 heeft de bijtelling voor elektrisch rijden geen voordeel meer. Het maakt niet meer
uit of je elektrisch of fossiel rijdt. Deze financiële prikkel hebben mensen wel nodig. Indien een
kabel over de stoep niet gewenst is, zou een kabelgoot aangelegd kunnen worden. Dit kan een
van de uitwerkingen zijn. Mevrouw Wittenberg verwijst naar beslispunt 2. Een kabel van 3-4 m
lang zou genoeg zijn om de afstand te overbruggen waarbij het mogelijk is op meerdere plekken te staan. Een mogelijkheid zou daarnaast zijn elektriciteit op te wekken met zonnepanelen.
Het is makkelijker en financieel aantrekkelijker om je auto thuis op te laden.
Met dit voorstel zou doorgepakt kunnen worden. Wanneer het niet aangenomen wordt, moet
gewacht worden op de visie van het college op elektrisch rijden. D66 wil dit naar voren halen.
Het roept vragen op zoals wat het betekent dat er een kabel over de stoep loopt, maar dit gebeurt al wanneer bijvoorbeeld de auto uitgezogen wordt. Er zijn ook andere creatieve oplossingen mogelijk. Op dit moment is er geen beleid. De fractie zou graag zien dat beleid opgesteld
wordt. D66 gaat hiervoor staan en heeft het de kiezers beloofd. Daarom wordt dit initiatiefvoorstel ingediend. De fractie vindt het belangrijk hier nog een keer aandacht voor te vragen. De
vraag leeft maar is mogelijk minder geregistreerd. Dat er geen beleid is, betekent niet dat de
vraag er niet is. Zij dringt erop aan dat het college de handschoen oppakt en aan de slag gaat
met de diverse mogelijkheden en roept de overige fracties op het voorstel te steunen zodat
elektrisch opladen mogelijk wordt voor iedereen.
De heer Gatzen heeft in tweede termijn niets toe te voegen. Hij constateert dat D66 het eigen
voorstel onderuithaalt. De PvdA heeft al aangegeven dat het voorstel echt niet af is en niet de
lading dekt. D66 is onvoldoende op de hoogte van de materie en nu wordt het voorstel aangevuld met de kabelgoot. Er komt een voorstel van het college; ook de PvdA wil vooruit, maar wil
eerst een beter voorstel.
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De heer Krale sluit aan bij de woorden van de heer Gatzen.
De heer Klinkhamer heeft geprobeerd aan te geven dat Kernachtig Wijchen ervoor open staat
elektrisch rijden mogelijk te maken. Hij vindt het jammer dat het college geframed wordt te
weinig duurzaam te zijn. Ook heeft hij verwezen naar het energieplan waarin dit al is opgenomen. Er ligt een initiatiefvoorstel waarin aangegeven wordt dat meerdere oplossingen mogelijk
zijn. Dan is het ook logisch dat de juridische mogelijkheden worden onderzocht. De organisatie
doet dit al. Opgeroepen wordt tot iets wat er al is. Hij sluit aan bij de vorige sprekers en ziet
niet op welke wijze dit verder naar voren gehaald zou kunnen worden, dan nu al plaatsvindt.
Mevrouw Wittenberg wijst erop dat de raad zich nu over het initiatiefvoorstel kan uitspreken en
kan aangeven dat zij het belangrijk vinden dat dit meer tempo krijgt. Het is goed dit extra naar
voren te halen.
De heer Klinkhamer wijst op dat vorig jaar een plan is aangenomen. Hierin staat dat het dit jaar
zal worden uitgevoerd. Hij ziet niet in hoe dit nog verder naar voren te halen is.
De heer De Kievit verwacht dat het voorstel en het amendement het niet gaan halen. Hij heeft
begrepen dat het college hiermee aan de slag gaat en hij is benieuwd naar het resultaat.
Mevrouw Joosse is benieuwd naar het beleid van het college. Zij constateert dat bij het Zonnepark Hernen geen beleid opgesteld is, maar toch doorgegaan wordt, terwijl bij dit onderwerp
gesteld wordt dat gewacht moet worden op beleid. Zij ziet het verschil niet.
De heer Gatzen wijst erop dat op allerlei fronten gewerkt wordt om obstakels in de openbare
ruimte weg te halen, de toegankelijkheid te vergroten. De vergelijking met het zonnepark gaat
niet op omdat er geen veiligheidsaspect aan de orde is.
Mevrouw Joosse stelt vast dat de gemeente op allerlei fronten een groot beroep doet op de participatie van de inwoners en de verantwoordelijkheid hoog wordt ingeschat. Dit geldt ook voor
dit punt. In dit geval wordt ineens gedacht dat de inwoners niet zelf kunnen nadenken over hoe
vanuit hun privé-oplaadpunt hun auto het veiligst op de openbare plek op te laden is. Zij ziet risico’s maar ziet ook dat de gemeente verantwoordelijke burgers heeft. Wanneer in een pilotwijk
burgers zich aanmelden, komt dit goed. Zij ziet het als een stukje extra aandacht voor elektrisch rijden en de voordelen wegen voor de fractie zwaarder.
Mevrouw Wittenberg vraagt de voorzitter om een korte schorsing.
De voorzitter schorst de vergadering voor enkele minuten. Na heropening geeft hij het woord
aan mevrouw Wittenberg.
Mevrouw Wittenberg geeft aan dat overgegaan kan worden tot stemming.
De voorzitter brengt het amendement van het CDA in stemming.
De fracties van CDA, D66 en Sociaal Wijchen stemmen voor het amendement.
De fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD, Wijchen Lokaal stemmen tegen het amendement.
Het amendement is verworpen!
De voorzitter brengt het initiatiefvoorstel in stemming.
De fracties van D66, Sociaal Wijchen en CDA stemmen voor het voorstel.
De fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD en Wijchen Lokaal stemmen tegen het voorstel
Het voorstel is verworpen!
9.

19 25066

Bekrachtigen geheimhouding bijlage bij beslisnota Renovatie kunstgrasvelden sc AWC en vv Alverna
De heer Van Kuppeveld merkt op dat de fractie van Wijchen Lokaal de argumenten niet belangrijk genoeg vindt om geheimhouding op te leggen.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
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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!
De voorzitter wijst erop dat het besluit in meerderheid genomen is en voor iedereen geldt die in
de raad zit.
De heer Van Kuppeveld begrijpt dit.
10. 19 25066

Renovatie kunstgrasvelden sc AWC en vv Alverna / keuze type infill
(gewijzigde nota)
De heer Derksen staat achter het feit dat de kunstgrasvelden vervangen moeten worden. Dat
rubber niet meer toegepast wordt, begrijpt hij. Het voorstel schept echter verplichtingen naar
Sportclub Woezik die in 2007 schriftelijk heeft gewezen op de milieuverontreiniging met rubber
infill. De gemeente was destijds niet ontvankelijk voor de argumentatie. Vanaf 2007 zijn door
sportclub Woezik 5 voetbalvelden vervangen met ander materiaal dan rubber infill. De meerprijs
is door de club zelf betaald. In de overeenkomst met Sportclub Woezik uit 2017 is een artikel
opgenomen over compensatie wanneer de gemeente in de toekomst van gedachten zou veranderen over rubber infill. Dit is nu gebeurd.
In de beslisnota wordt gesproken over een compensatiebijdrage aan Woezik op basis van kurk
infill voor 2 velden die in 2017 zijn gerenoveerd. Wanneer alleen over dit aspect wordt gesproken, wordt voorbij gegaan aan kosten die Woezik heeft gemaakt zoals externe financiering om
een ander infill te kunnen gebruiken. In 2014 is het hoofdveld gelegd met kurk. Dit is inmiddels
5 jaar geleden en moet na 5 jaar worden vernieuwd. AWC en Alverna worden nu gecompenseerd voor de toepassing van kurk.
De heer Derksen vraagt hoe omgegaan wordt met het hoofdveld en de drie TPE velden van
Woezik. Met deze nota wordt aangegeven dat ook de toepassing van TPE niet meer gewenst is.
Het onderhoud van TPE is echter veel goedkoper dan kurk. Hoe gaat het straks wanneer de drie
velden vervangen moeten worden? Ook de compensatie van het onderhoud van kurk speelt een
rol. De heer Derksen roept het college op een passend voorstel te doen aan Sportclub Woezik
en samen te kijken naar alle genoemde aspecten.
Ten aanzien van de informatievoorziening aan de raad, spreekt de heer Derksen zijn afkeuring
uit. Of het gaat om keuzes bij een aanbesteding in december, een voorstel over het milieu in
januari, een artikel in de overeenkomst met Woezik: de raad was niet op de hoogte. Eerst werd
een nota onder embargo toegestuurd; nu wordt deze met spoed behandeld. Het is zwaar onder
de maat en achter de schermen heeft de fractie zijn afkeuring laten blijken. De CDA-fractie
steunt de vervanging van de velden van AWC en Alverna, pleit voor een passend voorstel aan
sportclub Woezik en spreekt zijn afkeuring uit over het informeren van de raad.
De heer Gatzen heeft in de commissie aangegeven achter het voorstel van de wethouder te
staan. Voor betrokkenen en met name de clubs is het vervelend dat door toekomstige beleidswijzigingen van de EU alsnog een wijziging in de nota wordt doorgevoerd. Het is echter verstandig de nota hierop alsnog aan te passen. De fractie van de PvdA steunt het collegevoorstel.
Het voorstel van het CDA is overbodig en voor de bühne en de fractie zal dit niet steunen.
De wethouder heeft in de originele nota al aangegeven met Sportclub Woezik in gesprek te zullen gaan. Compensatie is prima. Meegenomen dient te worden dat Woezik zelf afgeweken is van
het vigerende beleid in Wijchen. Hij waardeert het dat de wethouder pro-actief optreedt en
wordt graag geïnformeerd over de uitkomst.
De heer Krale stelt dat er genoeg argumenten zijn om met enige urgentie te besluiten. Wat de
fractie van de VVD betreft is dit positief. De keuze voor kurk in plaats van TPE is duidelijk omdat
TPE wordt verboden. In 2016 zijn vragen gesteld over de speeltuintjes en wat hierin verwerkt
zou worden Het gaat om 11 gevallen. In de commissie heeft de heer Krale op zijn vraag geen
antwoord gekregen. Hij vraagt hier nogmaals de aandacht voor.
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De VVD wacht de reactie van de wethouder op de motie van het CDA af.
De heer Klinkhamer staat volledig achter de keuze om rubber infill te vervangen. Er dienen
maatregelen genomen te worden wanneer de milieunormen worden overschreden. Hij begrijpt
ook dat de beslisnota nu gewijzigd wordt naar volledig kurk. Belangrijk is dat de verenigingen
hiermee akkoord zijn en hij vraagt in hoeverre dit met hen is besproken. Door de hogere onderhoudskosten moeten de clubs straks meer betalen en het is redelijk dat de gemeente hen hierin
tegemoet wil komen. De fractie staat hier achter en informeert hoe het college dit voor zich
ziet.
Door het college en de ambtenaren is kordaat gehandeld. Alle voetbalclubs kunnen op korte
termijn beschikken over velden met het geschikte type infill. De sportaccommodaties liggen er
prachtig bij en de onderhoudskosten zijn relatief gering.
Door de inspreker in de commissie, de heer Peters-Sengers, namens sportclub Woezik en Stichting Beheer en Exploitatie werd aangegeven dat er grote onrust was in de vereniging en een
gevoel van onrechtvaardigheid. Hij vindt het vervelend dit te horen. De fractie heeft de club
hoog in het vaandel en wil iedereen zo goed mogelijk behandelen. Hij is blij met de toezegging
van de wethouder dat hij in overleg gaat met Sportclub Woezik. Dit is op dit moment de juiste
weg. Kernachtig Wijchen zal de motie van het CDA niet steunen omdat hierin al wordt voorgesorteerd op dit overleg. Dit is niet wenselijk.
Mevrouw Dauphin vindt het goed dat op tijd wordt gehandeld. Het proces verdient geen
schoonheidsprijs. Zij kan zich voor een groot deel vinden in het betoog van de heer Derksen
waar het gaat over de manier waarop de raad wordt geïnformeerd op dit terrein en het feit dat
dit onder de maat is.
Zij begrijpt de zorg van het CDA, maar vindt de motie erg voorbarig. De sportaccommodaties in
Wijchen hebben een goede reputatie. Wijchen mag hier trots op zijn. Er is een spaarplan waarbij verenigingen niet alleen voor zichzelf sparen, maar de verenigingen die aan de beurt zijn
geld krijgen om zaken indien nodig te vervangen. Indien er problemen zijn wordt ingegrepen.
Ook bij de atletiek en bij HCW en Diosa zijn zaken opgelost. Zij vertrouwt erop dat de wethouder dit beleid continueert. Wanneer het nodig is komt de wethouder bij de raad terug met een
voorstel. Het is niet nodig een motie in te dienen.
Op het moment dat onderhandeld werd met Woezik, waren deze gevaren nog niet bekend. Zij
denkt dat de wethouder aan de slag moet zodat er geen risico gelopen wordt en de sportvelden
er mooi bij blijven liggen.
De heer De Kievit constateert dat het college erg creatief is met kurk. De wetgever gaat dit opleggen. Gekozen is voor een goede oplossing. Budgettair gezien maakt het niet veel verschil. Er
moet 1 ton uit de algemene reserve gehaald worden. Naar aanleiding van de motie merkt hij op
dat het college zoekt naar een passend voorstel. Hij heeft hier alle vertrouwen in en zal de motie niet steunen.
De heer Van Kuppeveld begrijpt dat overleg heeft plaatsgevonden met Alverna ten aanzien van
het kurk en dat hier positief op gereageerd is. Er is een financiële bijdrage opgenomen, maar dit
lijkt onvermijdelijk gezien de restricties op TPE vanaf 2020.
Er vindt overleg plaats met Sportclub Woezik en hij hoopt dat dit gesprek leidt tot een positief
besluit. De fractie van Wijchen Lokaal zal de motie niet steunen en is van mening dat het college zich voldoende zal inspannen om tot een goede oplossing te komen.
Wethouder Loermans begrijpt dat de raad niet blij is met het gelopen proces. Het verdient geen
schoonheidsprijs. Soms zijn dingen niet te voorzien. De milieurapportage is erg laat opgeleverd.
Afgelopen woensdag is een bericht van de Europese Unie ontvangen met betrekking tot het afschaffen van TPE. Dit was voor het college geheel nieuw. Hij vraagt begrip voor het feit dat dingen anders lopen dan gepland. Bij de ambtelijke organisatie, AWC, Alverna en de aannemer is
snel gehandeld. Hij spreekt zijn waardering hiervoor uit. De goedkoopste oplossing, TPE, was
niet haalbaar en gesproken wordt nog over de hoogte van de vergoeding die de clubs moeten
betalen in het RSA en het onderhoudsfonds. Geprobeerd wordt de bijdrage in de buurt te houden van hetgeen TPE zou kosten.
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Ten aanzien van Sportclub Woezik heeft hij in de commissie al gezegd dat hij zeker met hen in
gesprek zal gaan. Het eerste gesprek heeft al plaatsgevonden en het standpunt van het college
is dat nog nader gesproken zal worden over de afspraken die in 2017 gemaakt zijn. Woezik
spaart nu voor een nieuw hoofdveld met kurk. De gemeente draagt hierin bij op basis van SBR
en dit zou dan ook moeten m.b.t. kurk. Terugkijkend is het college van mening dat de vervangingen in 2007 en 2014 door Woezik op eigen initiatief zijn gedaan. Het is niet redelijk om van
de gemeente te verwachten te praten over keuzes in het verleden. Het college en Woezik gaan
met elkaar in overleg om te kijken wat een redelijke vergoeding is.
Het antwoord op de vraag hoe het staat met SBR in de speeltuintjes wordt nog voorbereid. Er is
geen infill gebruikt; het gaat om rubber tegels.
De uitname uit de Algemene reserve is binnen het college afgestemd. Het college stelt dit aan
de raad voor.
De heer Derksen memoreert dat in de commissie door een vertegenwoordiger van Sportclub
Woezik is ingesproken. In de nota stond alleen dat over compensatie gesproken zou worden,
niet met terugwerkende kracht. Afgelopen week heeft overleg plaatsgevonden. Hij is hier blij
mee. Het college heeft de nota teruggenomen en aangepast. Na het besluit door de raad wordt
met Woezik gesproken over het compensatiebedrag. Een aantal zaken wordt echter buiten beschouwing gelaten.
De heer Klinkhamer merkt op dat zowel in de commissie als in de raad, de wethouder heeft
aangeven in gesprek te zullen gaan met Sportclub Woezik. Mochten partijen er niet uitkomen,
dan kan hier altijd nog op geanticipeerd worden.
De heer Derksen merkt op dat de beslisnota 4 dagen voor de raad is aangepast en anders is
dan hetgeen tijdens de commissie is besproken en na het gesprek met Woezik is geformuleerd.
De heer Krale begrijpt dat het CDA constateert dat de nota is aangepast en dit ten goede is gekeerd. Waarom vindt het CDA alsnog een motie noodzakelijk?
De heer Derksen stelt dat het ten goede is gekeerd omdat een gesprek heeft plaatsgevonden.
Het gaat echter alleen maar om 2 velden uit 2017.
De heer Krale verwijst naar de titel van de motie: “een passend voorstel”. Hij gaat ervanuit dat
het college een passend voorstel doet. Het voorstel moet nog naar de raad omdat er geld nodig
is.
De heer Derksen merkt op dat een besluit genomen wordt over de beslisnota, die juist op dit
punt is aangepast. Er liggen 3 velden met een TPE infill. Dit moet misschien op korte termijn
worden vervangen door kurk. Hoe dit gecompenseerd wordt staat niet in het voorstel.
De heer Krale begrijpt dat dit nog helemaal niet zeker is. Mogelijk verbiedt de Europese Unie
TPE niet. Er komt een passend voorstel voor Woezik. Mocht dit voorstel niet goed zijn, dan komt
hij hierop terug.
De heer Derksen wijst erop dat juist vandaag besloten wordt over toepassing van kurk bij AWC
en Alverna omdat de EU waarschijnlijk het beleid aanpast.
De heer Gatzen merkt op dat het voorstel gaat over AWC en Alverna. Er kan nu nog niet gereageerd worden op mogelijk beleid van de Europese Unie. De wethouder gaat op pad en komt met
een voorstel voor Woezik. Wanneer dit niet naar wens is, wordt alsnog ingegrepen. Het is van
belang nu voor AWC en Alverna een goede beslissing te nemen.
De heer Derksen wijst erop dat het hoofdveld van Woezik is ingelegd met kurk. Dit moet over 5
jaar eruit. AWC en Alverna worden nu voor kurk gecompenseerd. Hoe gebeurt dit bij Woezik?
De heer Gatzen stelt dat hiervoor het RSA sport is ingesteld. Hoe dit in de toekomst afgedekt
wordt ligt nu niet op tafel. De wethouder gaat met de sportclubs kijken hoe dit op te lossen. Hij
wacht dit voorstel af.
De heer Derksen had deze reactie verwacht. Door de heer Gatzen wordt altijd aangegeven dat
het hier nu niet over gaat.
De heer Gatzen is van mening dat in de nota niet staat dat nu met dit voorstel het hele RSA
sport waterdicht verkregen moet worden. De raad dient hiervoor een passend voorstel te ontvangen.
De heer Klinkhamer wijst erop dat door mevrouw Dauphin is aangegeven dat er in het verleden
gesprekken zijn geweest met de verenigingen en dit in de toekomst ook weer zal gebeuren. Hij
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wil niet op voorhand de inhoud van die gesprekken bepalen.
De heer Derksen stelt dat in dit geval de beslisnota is aangepast nadat het gesprek met Woezik
heeft plaatsgevonden. Er is goed nagedacht over waar wel of niet over gesproken wordt. Het
college zet een punt. De CDA-fractie stelt voor door te praten met Woezik over deze punten en
dan terug te komen bij de raad.
De voorzitter sluit de discussie en gaat over tot de besluitvorming.
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”

De heer Verharen onthoudt zich van stemming gezien zijn betrokkenheid bij dit onderwerp.
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!
11.

19 28327

Reactie op de bouwstenen ten behoeve van de Meerjarenstrategie
GGD 2020-2023
De heer Boumans stelt dat de GGD een breed pallet aan mogelijke taken heeft. Wijchen moet
het budget goed besteden en een onderbouwde keuze maken welke taken wel en welke taken
niet met de GGD worden gedaan.
Hij gaat er vanuit dat de GGD een lerende organisatie is. Bij het opstellen van het meerjaren
strategisch plan is gevraagd dit te evalueren. De fractie van de VVD zou graag een evaluatieparagraaf toegevoegd zien.
De fractie constateert dat de relatie tussen het onderwerp en de financiële gegevens ontbreekt.
Er kunnen dus geen goede keuzes gemaakt worden en niet zichtbaar is of de budgetten doeltreffend en efficiënt worden uitgegeven.
Door toevoeging van genoemde punten kunnen de gemeenten betere keuzes maken.
De VVD kan zich vinden in het amendement van het CDA over het verzamelen van data.
De heer Peters Sengers kan zich vinden in de meerjarenstrategie van de GGD. De fractie van
het CDA wil nog een drietal punten toevoegen. Een van de bouwstenen is een moderne gegevensinfrastructuur. De fractie ziet graag benadrukt dat de uitput die de GGD genereert ook proactief aan de ambtelijke organisaties wordt aangereikt. Daarmee krijgt men meer grip op de
gemeenschappelijke regeling. Met het aanleveren van data kan het beleid beter worden ingericht. Wethouder Burgers heeft aangegeven dat hij dit voorstel wil omarmen. Daarom dient het
CDA een amendement in.
De heer Roosenboom stelt dat de PvdA van mening is dat de GGD meer moet aansluiten bij de
lokale behoefte in Wijchen in het belang van maatwerk, meer moeten samenwerken met lokale
partners in Wijchen. Daarom steunt de PvdA de zienswijze.
De fractie steunt het amendement van de VVD. Het is goed dat de raad van Wijchen goede en
verantwoorde keuzes kan maken ten aanzien van de 9 doelen en de hieraan gekoppelde financiën. Het amendement van het CDA dient het zelfde doel en wordt door de PvdA gesteund. De
raad krijgt de mogelijkheid eerder en beter kaderstelling te doen bij de gemeenschappelijke regeling. Dit zou eigenlijk moeten gelden voor alle gemeenschappelijke regelingen.
Mevrouw Zijlstra heeft weinig toe te voegen; in de commissie is het voorstel uitgebreid besproken. Het amendement geeft een toegevoegde waarde in de vraag die neergelegd wordt bij de
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GGD. Zij denkt dat hierdoor in de toekomst betere en juistere keuzes voor Wijchen gemaakt
kunnen worden.
Mevrouw Dauphin vraagt zich af in hoeverre het mogelijk is deze amendementen op een zienswijze in te dienen. Een zienswijze is niet dwingend en de GGD kan dit makkelijk naast zich
neerleggen. Wordt het amendement doorgestuurd naar alle andere gemeenten? Het zou naar
haar mening beter vastgelegd kunnen worden in de volgende DVO. Zij informeert naar de status van de zienswijze op de bouwstenen in de meerjarenstrategie.
Indien pro-actief data verzameld wordt, dient vooraf bepaald te worden welke data verzameld
worden, welke niet. Het gaat om gevoelige data. Hier dient de discussie in eerste instantie over
te gaan. Er moet een doel zijn, ook in relatie tot de AVG. Waarom worden deze data verzameld.
Wanneer het om een sturingselement gaat, dient aangegeven te worden waarop de raad wil
sturen. Zij vindt het amendement nog niet duidelijk genoeg.
Voor het amendement van de VVD geldt eveneens in hoeverre de zienswijze geamendeerd kan
worden.
Mevrouw Dauphin vraagt een nadere toelichting op het lokaal toetsbaar zijn van doelen en taken. Wat wordt hiermee bedoeld?
De heer De Kievit stemt in met het amendement van de VVD. Bij het amendement van het CDA
heeft hij een ander gevoel. Al jarenlang wordt gesproken over smart formuleren omdat het belangrijk is dat zaken gemeten kunnen worden. Het amendement van het CDA vindt hij te weinig
zeggend en de fractie zal hier niet mee instemmen.
De heer Van Kuppeveld is akkoord met de opgestelde zienswijze. Hij steunt het amendement
van de VVD, Kernachtig Wijchen, PvdA en CDA. De concept meerjarenstrategie ziet hij graag
met belangstelling tegemoet. Wijchen Lokaal steunt het amendement van het CDA niet.
Wethouder Burgers merkt naar aanleiding van het betoog van D66 op dat input wordt gegeven
op de bouwstenen van de meerjarenstrategie van de GGD. De meerjarenstrategie wordt nog
geschreven. Er wordt input gehaald en dit wordt meegegeven zodat tot een goede strategie gekomen kan worden. Daar hoort ook de evaluatie van de oude meerjarenstrategie bij. De hoeveelheid data bij de GGD is heel groot. Dit wordt lokaal gedeeld zodat de juiste keuzes gemaakt
kunnen worden in het kader van maatwerk. Duidelijk is voor welke taken gekozen kan worden
en wat het gaat kosten. In de commissie heeft hij aangegeven de drie punten graag te omarmen en mee te nemen naar de GGD. Eerst wil wethouder Burgers hiervoor regionaal steun zoeken om het maximale binnen het AB te verwezenlijken.
De heer Boumans reageert op de vraag van mevrouw Dauphin met betrekking tot het lokaal
toetsbaar zijn. Door de GGD worden veel taken aangeboden, zoals gezonde jeugd, verward gedrag etc. Dit zijn allemaal losse dingen. Het gaat erom dat voor dat deel van de Wijchense bevolking waar de taak betrekking op heeft, duidelijk wordt of dit goed werkt. Dit is bedoeld met
lokaal toetsbaar.
De heer Peters Sengers reageert eveneens op het betoog van D66. Het is zeker niet de bedoeling om met het amendement allemaal data binnen te halen. De GGD heeft aangegeven dat zij
een nieuwe monitoring van gegevens gaat inrichten. Als zij kunnen aangeven wat het betekent
voor Wijchen, kan de gemeente hierbij zijn voordeel doen. Het is niet de bedoeling individuele
data van mensen te verzamelen.
Naar aanleiding van de heer De Kievit merkt hij op dat zorgvuldig omgegaan dient te worden
met de informatie die onder de AVG valt.
De voorzitter gaat over tot de stemming.

Verslag openbare raadsvergadering d.d. 28 mei 2019

pagina 12 van 18

-

Amendement van de VVD, Kernachtig Wijchen, PvdA, CDA: “reactie zienswijze”,

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”

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!
12.

19 29828
19 29828

Jaarstukken 2018 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
Ontwerp begroting 2020-2023 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
Mevrouw Hoogteijling memoreert dat het 5 jaar geleden is dat het regionale werkbedrijf is opgericht. Het is een mooi moment om de balans op te maken en te kijken naar de bijdrage van
Wijchen. In het amendement wordt hier een voorschot op genomen. Met de bijdrage van € 1
miljoen zijn 105 kandidaten aan het werk geholpen. Ondanks de aantrekkende economie blijft
dit aantal al jaren rond de 100. Daar kunnen vragen bij gesteld worden.
Dit jaar is het masterplan Wijchen Werkt gepresenteerd en hierin worden maatregelen genomen
om andere resultaten te behalen. Wijchen maakt het volledige participatiebudget over naar het
werkbedrijf. Dit is al uitgegeven en kan niet meer ingezet worden voor Wijchen Werkt. De fractie van het CDA vindt dit niet vanzelfsprekend en dient een amendement in om een signaal af te
geven dat de huidige bijdrage niet automatisch naar het werkbedrijf zou moeten gaan. Bij de
begroting in november wil de fractie hier nadere afspraken over maken.
De fractie kan instemmen met de zienswijzen.
De heer Van Kuppeveld gaat akkoord met het voorgestelde besluit. De fractie van Wijchen Lokaal stemt niet in met het amendement van het CDA.
De heer De Kievit vraagt naar aanleiding van het amendement van het CDA wat de gevolgen
zijn van het schuiven met budgetten voor de Wijchenaren die aan het werkbedrijf deelnemen.
Wanneer vanuit Wijchen een lagere bijdrage naar het werkbedrijf gaat, moet dit van een andere
gemeente komen. De risico’s zijn in het amendement niet in beeld gebracht.
Mevrouw Dauphin is het inhoudelijk best eens met amendement van het CDA. Er gaat veel geld
naar het werkbedrijf toe en wat krijgt Wijchen hiervoor terug? Zij heeft hierover in verleden ook
vragen gesteld. Er wordt een amendement op een zienswijze gegeven. Dit vereist een nadere
discussie in de raad. Op dit moment is dit voor D66 te kort door de bocht. Zij steunt het amendement niet.
De heer Albersnagel heeft kennis genomen van de jaarstukken van de MGR. Hij dankt de adviesraad van de GR voor dit uitgebreide advies dat de vinger op de goede plekken legt. In de
zienswijze worden terecht opmerkingen gemaakt over de mismatch tussen vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt, de achterblijvende uitstroom en de noodzaak de contacten met de werkgevers
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te intensiveren. Het werkbedrijf moet nu scoren nu het economisch nog goed gaat. Hij vraagt
de portefeuillehouder hier opnieuw aandacht in het bestuur voor te vragen. Hij hoopt en verwacht bij de volgende kwartaalcijfers toch een groei te kunnen zien. De fractie spreekt zijn zorg
uit over het niet behalen van de doelstellingen ten aanzien van het ziekteverzuim. Er is begrip
voor de omstandigheden, maar dit dient toch scherp te worden gevolgd. Kernachtig Wijchen
gaat akkoord met de zienswijze en de onderliggende motivatie.
De fractie zal niet instemmen met het amendement. Aangehaald wordt dat het budget van de
participatiewet geheel naar het werkbedrijf gaat. Dit is conform het beleid dat 5 jaar geleden is
vastgesteld. Wanneer 1 aspect verandert, dan heeft dit een impact op het hele beleid.
Het is niet goed om het beleid te wijzigen op basis van veranderende geldstromen. Dit dient bij
de gemeentelijke begroting besproken te worden. Hij wijst er daarnaast op dat in de vorige
raadsvergadering een besluit genomen is over de kosten van het masterplan Wijchen Werkt. Dit
zou niet ten laste moeten gaan van het participatiebudget. Het amendement staat hier haaks
op. De fractie zal het amendement niet steunen.
De heer Boumans sluit aan bij de woorden van de heer Albersnagel. De VVD-fractie volgt de redenering van het college en stemt in met de voorlopige jaarrekening. De fractie stemt niet in
met het voorstel voor een bijdrage van € 240.000 indien in totaliteit geen positief resultaat
wordt behaald. Met betrekking tot het amendement van het CDA, wacht hij de reactie van de
wethouder af.
De heer Roosenboom stemt in met de jaarstukken van de MGR. Ook sluit hij aan bij de aanvullende opmerkingen zoals door Kernachtig Wijchen zijn gedaan. Hetzelfde geldt voor de zienswijze inzake de IRVN. Hij wacht de reactie van de wethouder af op het amendement van het CDA.
Wethouder Derks antwoordt dat het college het amendement van het CDA ontraadt. Het heeft
een verkeerde onderbouwing, verkeerde boodschap en komt op een verkeerd moment. Het is
niet het juiste moment om te tornen aan de taken en geldstromen van het werkbedrijf. Eind
van dit jaar wordt het strategisch arbeidsmarktbeleid in de regio besproken. Op basis daarvan
zullen taken en verantwoordelijkheden bij het werkbedrijf worden neergelegd en welke financiering hieronder komt te liggen.
Mevrouw Hoogteijling vraagt de voorzitter om een korte schorsing. Na heropening verklaart zij
dat gezien het betoog van de wethouder, dat de fractie van het CDA het amendement intrekt.
Het is de verkeerde boodschap op het verkeerde moment. Zij neemt het amendement mee terug en komt hier op een later moment op terug.
De voorzitter gaat over tot de besluitvorming.
- 29828
Jaarstukken 2018 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
De heer Evers onthoudt zich van stemming.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
-

29828

Ontwerpbegroting 2020-2023 Modulaire Gemeenschappelijke
Regeling (MGR)

Amendement van de fractie van het CDA: “overheveling participatiebudget”
Het amendement is ingetrokken!
De heer Evers onthoudt zich van stemming.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
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13.

19 31345

Zienswijze Werkorganisatie Druten Wijchen op de concept jaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting 2020
Mevrouw Joosse onderschrijft de concept-zienswijze over de jaarrekening 2018 van het WDW
De verklaring voor de hogere personeelskosten is afdoende en het implementatiebudget dient
per jaar te worden ingezet. Er is het afgelopen jaar veel werk verzet. De ambtenaren kregen
veel nieuwe verantwoordelijkheden, extra werk en moesten werken met systemen die niet op
elkaar waren afgestemd. Het ziekteverzuim is hoog op een gespannen arbeidsmarkt waardoor
het verloop onder de ambtenaren van dezelfde omvang is. Alle ingrediënten zijn aanwezig om
de hogere personeelskosten en de overschrijding te verklaren.
Ten aanzien van de begroting 2020 deelt het CDA de zienswijze van het college waarin aangegeven wordt hoe de lastenverzwaring voor 2020 al in 2019 doorwerkt.
In de begroting is sprake van periodieke meting van prestaties. Opvallend is dat er geen planning is opgenomen voor de meting van de medewerkerstevredenheid. Tijdens de informatieavond is dit ter sprake geweest. Het lijkt urgent dat deze op korte termijn gemeten wordt zodat
duidelijk wordt onder welke druk de ambtenaren werken. Met die gegevens krijgt de raad de
mogelijkheid in de komende jaren deze ontwikkeling te volgen. Omdat de informatieavond
voorafgaand aan deze raadsvergadering heeft plaatsgevonden, heeft de fractie geen amendement ingediend. Mevrouw Joosse wil dit toch benoemen vanwege de zorg voor de omstandigheden waarin de ambtenaren hun werk moeten doen.
De heer Van Kuppeveld stemt in met de voorliggende zienswijze op de jaarrekening 2018 en de
begroting 2020. De fractie maakt zich zorgen over de wijze waarop de gemeenteraad in de loop
van 2018 is geïnformeerd over het verloop van financiële lasten voor Wijchen. Nergens was bekend dat afgestevend werd op een tekort van €480.000, waarvan Wijchen €360.000 moet ophoesten. Ook de begroting 2020 laat een tekort zien. Er is €2,1 miljoen besteed aan inhuur van
externe krachten, 10% van de totale loonsom. Hij pleit ervoor afspraken te maken over het
maximale percentage dat besteed kan worden aan inhuur van externe krachten. Ook blijkt dat
door de GR geen weerstandvermogen aangehouden wordt. De accountant adviseert wel een
bepaald bedrag aan te houden zodat bij eventuele onvoorziene tegenvallers niet direct een bestuurlijk proces richting de deelnemende gemeenten gevoerd hoeft te worden om de risico’s af
te dekken. De heer Van Kuppeveld constateert dat de verhouding 68% en 32% niet in alle gevallen wordt toegepast en vraagt een toelichting.
De heer Van den Boogaard kan zich vinden in de zienswijze. Hij pleit ervoor aandacht te blijven
houden voor het ziekteverzuim. Hierover is de raad tijdens de informatieavond geïnformeerd.
Ervoor gezorgd moet worden dat de geraamde extra € 500.000 niet structureel is.
De heer Roosenboom is het eens met de zienswijze. Alle vragen hieromtrent zijn beantwoord
tijdens de informatieavond. Er wordt een opmerking gemaakt over het weerstandvermogen. Afgesproken is echter dat dit op nul gezet zou worden.
Hij heeft gelezen in een perspectiefnota dat er € 29.000 wordt gedoneerd naar het geheel zodat
de zaak rond is en vraag of dit een juiste constatering is?
De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over het ziekteverzuim, de ziektekosten en de inhuur
van personeel. Er is echter sprake van 35 vacatures en dan moeten extern mensen ingehuurd
worden. Het bedrag van € 1,5 miljoen is veel geld. Hij dringt erop aan dat haast gemaakt wordt
met het aanstellen van goede mensen. Hij verwacht dat de zelfsturende teams veel begeleiding
nodig hebben en heeft respect voor wat er wordt gedaan. Het mag ook wat kosten.
Wethouder Gerritsen licht toe dat het weerstandsvermogen op advies van de accountant op nul
is gesteld. Afgesproken is geen nieuwe reserves te vormen. Wanneer er een tekort is staan beide gemeenten aan de lat. Er is een verdeelsleutel afgesproken over het merendeel van de inbreng en de kosten. Een aantal onderwerpen is expliciet buiten beschouwing gelaten, zoals het
zwembad in Druten en tot voor kort het wijkbeheer in de gemeente Druten.
Naar aanleiding van de heer Roosenboom, bevestigt hij dat € 29.000 inderdaad in de perspectiefnota aan de orde komen om voor 2020 tot een sluitende begroting voor Wijchen te komen.
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De voorzitter gaat in op de uitdaging waar de werkorganisatie voor staat. Het is fijn dat de raad
zich op deze manier hierover uit en betrokken is, eigenaarschap voelt. De uitdaging is stevig.
Dit is tijdens de informatieavond aan de orde gekomen en betreft niet alleen een andere manier
van werken in een ander huis, maar ook een ambtelijke fusie. Twee culturen van werken, gedrag en houding moeten bij elkaar gebracht worden in een zo kort mogelijke tijd. Voordat het
resultaat zichtbaar wordt, vergt dit veel tijd.
Opgeroepen wordt het ziekteverzuim naar beneden te brengen. Het hoge cijfer heeft te maken
dat er in korte termijn een aantal sterfgevallen zijn geweest. Ook is in de begroting van de
WDW uitgegaan van een niet reëel uitgangspunt. 1,2% blijkt veel te laag te zijn. Dit percentage
en het geld dat nodig is om het reguliere ziekteverzuim te dekken moet hoger zijn dan geraamd.
Naar aanleiding van de heer Van Kuppeveld merkt hij op dat niet gestreefd wordt naar een
soort plafond waarbinnen inhuur kan plaatsvinden. De inhuur heeft deels te maken met het hoge ziekteverzuim en de consequentie van het open houden van de “winkel”. Hij hoopt dat de
raad het college de ruimte blijft geven dit op een zakelijke manier te doen. Er wordt scherp aan
de wind gevaren zodat uiteindelijk binnen de kosten opgave wordt gebleven.
De voorzitter is er trots op dat in het voorjaar 2018 binnen het geprognotiseerde tekort is gebleven. Er wordt aan de juiste knoppen gedraaid en men is op de juiste weg.
Mevrouw Joosse heeft gewezen op het belang van het medewerkerstevredenheidsonderzoek en
hierop geen reactie gekregen.
De voorzitter geeft aan dat dit onderzoek zeker zal plaatsvinden, maar men hiermee nog even
wil wachten. Het heeft te maken met het feit dat de organisatie nog niet helemaal staat. Het is
niet het juiste moment voor een nulmeting. De bedoeling is dit te doen na ca. 1-2 jaar zodat er
een goede basis is voor de vervolgmetingen.
Mevrouw Joosse stelt dat het er niet om gaat af te kunnen rekenen, maar dat goed gepeild
wordt wat er leeft onder de medewerkers.
De heer Roosenboom dankt voor de openhartigheid en de openheid over hoe dingen binnen de
organisatie gaan.
De raad stemt unaniem in met het voorstel
Het voorstel is aangenomen!
13a. 19 30227

Motie Vreemd aan de orde van de dag van de fracties van VVD,
PvdA, Kernachtig Wijchen: “versterking regionale samenwerking”
De heer Boumans is vorige week donderdag geïnformeerd over het besluit om samen met 18
regiogemeenten het proces te starten rond de regionale samenwerking Arnhem Nijmegen. Het
document dat gepresenteerd wordt, ging over het optuigen van de organisatie en was niet gebaseerd op de politieke visies van de regiogemeenten.
De fracties dienen daartoe een motie in en willen een positieve bijdrage leveren middels deze
motie. In maart 2018 zijn raadsverkiezingen gehouden en zijn collegeakkoorden gesloten. Deze
akkoorden kunnen gebruikt worden om een dergelijke visie op te stellen. Daarmee wordt recht
gedaan aan alle zienswijzen en coalitieakkoorden in de deelnemende gemeenten.
De indieners realiseren zich dat niet alle collegeakkoorden het zelfde zullen vinden. Er zijn
meerdere gemeenten met andere colleges en andere visies. Hij heeft diverse akkoorden gecheckt en is 17 maal het woord regio – regionaal tegengekomen, ook in de visies van Arnhem,
Nijmegen en Lingewaard. Ook de oppositiepartijen moeten in staat gesteld worden hun oordeel
te geven over de strategie. Ook de provincie zou een rol kunnen spelen, maar heeft voorkeur
aangegeven voor overleg met groepen gemeenten.
Het is noodzakelijk hierover vandaag in de raad te spreken omdat op 19 juni aanstaande een
stuurgroep bijeenkomst is gepland en het plan van aanpak wordt vastgesteld. Daarin wordt beschreven wat zij het komende halfjaar gaan doen. In december volgt dan een voorstel aan de
gemeenteraden. De indieners zouden graag zien dat de visies die in de gemeenten zijn vastgesteld hierin meegenomen worden zodat duidelijk wordt wat de overeenkomsten en verschillen
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zijn en de raden dit in december 2019 kunnen bespreken.
De heer Gatzen is van mening dat de heer Boumans de motie prima heeft toegelicht. De fractie
van de PvdA maakt zich zorgen over het proces dat doorlopen wordt. Niet alleen dient gekeken
te worden naar de rijdende trein, maar ook waar de trein naar toe gaat. Hij dient de motie
graag mede in.
De heer Verbeeten vindt dat iedere vorm van samenwerking toegejuicht kan worden; het is in
ieders belang. Een krachtige regio is een prachtige regio.
Hij maakt zich wel zorgen over de politieke verhoudingen in de toekomst. Afgelopen donderdag
kwam naar voren dat het gaat om 800.000 inwoners. In de regio hebben de steden Arnhem en
Nijmegen samen 330.000 inwoners.
Dit vraagt om een andere benadering dan in het stuk naar voren komt. In de nota komt erg
vaak “Arnhem-Nijmegen” naar voren. De heer Verbeeten denkt dat de twee steden worden verrijkt door de omliggende gemeenten en pleit voor een gelijkwaardige positie van de regiogemeenten. Het in- en uittreden uit dit soort gemeenschappelijke regelingen kost vaak enorme
bedragen. De gemeenten kunnen vaak geen kant meer op wanneer het niet zo loopt als gewenst. Daarom is dit in de motie opgenomen. De motie wordt nu ingediend omdat op 19 juni
aanstaande een overleg plaatsvindt waarin gesproken wordt over de contouren van de samenwerking. In de discussienota is duidelijk sprake van de metropool Arnhem-Nijmegen. Daarom
wil de fractie deze elementen toevoegen.
Mevrouw Wittenberg merkt op dat D66 graag het antwoord van de wethouder afwacht in hoeverre de mogelijkheid bestaat de motie daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. De gemeenschappelijke regeling is een a-politiek orgaan en het lijkt een onmogelijke opgave om de politieke visies van de gemeenten hierin mee te nemen.
Een gelijkwaardige positie voor de regiogemeenten klinkt nobel, maar zij pleit ervoor erop te
vertrouwen dat dit per definitie gebeurt en dat in 2020 een voorstel wordt gepresenteerd.
De heer De Kievit vindt het een goede motie. Het heeft veel voordelen wanneer er lokale kleur
wordt ingebracht. Samenwerken vergt ook dat over de eigen grenzen gekeken wordt en gekeken wordt waar de meerwaarde ligt. De coalitieprogramma’s zijn voor de regio meer een inspiratiekader dan een harde wet. Hij pleit ervoor niet halsstarrig, maar flexibel te zijn.
De voorzitter dankt voor het meedenken. In die zin is een start gemaakt die suboptimaal is. Er
wordt zorg uitgesproken over het proces, hoe dit zo in te richten dat tot een gedragen proces
gekomen wordt waarin alle raden van de 18 gemeenten zich meegenomen voelen. De keuzen
dienen gedragen te worden door een ruime meerderheid. Hij juicht deze oproep toe.
Het is geen zienswijze, maar wel een oproep aan het college om in het regionale overleg een
beweging te krijgen zodat de uitgangspunten die hier zijn genoemd, meegenomen worden. Wijchen vertegenwoordigt met 41.000 inwoners slechts 1/20e van de regio. Het vraagt behendigheid dit op de goede plek te laten landen. 1/20e van de regio betekent niet dat je kunt bepalen
wat in de regio gaat gebeuren. Gekeken moet worden wat de benefits zijn ten opzichte van de
nadelen.
Het tweede is de beeldvorming rondom Arnhem Nijmegen. Deze is in werkelijkheid echt anders.
In de overleggen was sprake van 16 gemeenten die luisterden naar elkaars mening, maar zich
ook realiseerden dat het mislukken van de GO Arnhem Nijmegen kwam omdat Arnhem en Nijmegen elkaar niet vonden in het construct. Dit zal echt anders moeten. Destijds was Arnhem de
partij die niet meewilde in het construct van meer gezag bij de GR. Dit willen zij nu nadrukkelijk
wel. Het is belangrijk dat Arnhem en Nijmegen elkaar de hand blijven vasthouden omdat anders
weer gekozen wordt voor een samenwerking waarin de colleges geen vertrouwen hebben.
Vertegenwoordigers van de gemeente Wijchen zitten daarentegen wel aan de knoppen ondanks
het feit dat Wijchen 41.000 inwoners heeft. Een vertegenwoordiger van gemeente Wijchen zit in
de schrijversgroep en levert een actieve bijdrage in het schrijven van het eindproduct; de gemeentesecretaris en de griffier zijn in positie als het gaat om het proces en vervullen sleutelrollen; wethouder Derks is in de kopgroep gekozen als een van de 6 bestuurders om zo maximaal
mogelijk mee te bepalen wat uiteindelijk de kleur gaat worden van het samenwerkingsverband.
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Het college ondersteunt van harte de motie vreemd aan de orde van de dag.
De voorzitter gaat over tot de besluitvorming.
De raad stemt unaniem in met de motie.
De motie is aangenomen!
14. Stemmingen
De raad stemde in met de volgende voorstellen:
-

27711

-

29486

-

29635

-

29763
30391

-

30763
31001

-

31531

-

31593

Beschikbaarstelling werkkrediet ten behoeve van CPO Project Duurzaam
Wonsick te Wijchen
Ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 (inclusief gewijzigde
begroting 2019)
Voorlopige jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
De heer Evers onthoudt zich van stemming.
Zienswijze op de GGD begroting 2020 en jaarrekening 2018
Jaarrekening 2018, werkplan 2019, begroting 2020 en meerjarenraming
2021-2023 GR ODRN
Zienswijze Bijsterhuizen
Zienswijze jaarrekening 2018, eerste wijziging begroting 2019, ontwerp
begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 GR MARN
Zienswijze op de voorlopige jaarrekening 2018 en concept-begroting
2020 van de Regio Arnhem- Nijmegen
Benoemen tijdelijk lid presidium en tijdelijk plaatsvervangend lid presidium

15. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering.
De voorzitter,
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