De Gemeenteraad van Wijchen
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad
van Wijchen gehouden op 8 november 2018

1.
-

18 2 22096 Programmabegroting 2019
amendement 1 van de fracties VVD, Kernachtig Wijchen en PvdA:
“renovatie kasteel”, waarin wordt voorgesteld:

Beslispunt 2 toe te voegen


In de begroting vanaf 2021 een structurele last voor de renovatie van
het kasteel op te nemen van € 208.000;

De raad stemt unaniem in met het amendement.
Het amendement is aangenomen!
-

amendement 2 van de fractie van Sociaal Wijchen: “budget reserveren voor verhogen inkomensgrens naar 115%:”, waarin wordt voorgesteld:

Beslispunt toe te voegen:
Het bedrag van 326.000 euro van het structureel perspectief 2019 in z’n
geheel toe te voegen aan de op te richten bestemmingsreserve ‘Inkomensgrens naar 115%’.
De fractie van Sociaal Wijchen stemt voor het amendement.
De fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA, CDA, D66, VVD en Wijchen
Lokaal stemmen tegen het amendement.
Het amendement is verworpen!
-

amendement 3 van de werkgeverscommissie van de raad: “uitbreiding formatie griffie”, waarin wordt voorgesteld:

Beslispunt toevoegen:
De formatie van de griffie uit te breiden. Hiervoor structureel € 71.000,op te nemen in de begroting 2019 e.v.
De raad stemt unaniem in met het amendement.
Het amendement is aangenomen!
-

amendement 4 van de fracties van PvdA, Kernachtig Wijchen en
CDA: “natuurbeleidsplan”, waarin wordt voorgesteld:

Beslispunt toe te voegen:
Bij de uitwerking van het groenstructuurplan in 2019 wordt ook samen
met bewoners en (natuurorganisaties) een natuurbeleidsplan opgesteld.
De verwachte extra kosten à € 15.000 dienen te worden gedekt uit de
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Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Reserve.
De fracties van CDA, Kernachtig Wijchen, PvdA en Sociaal Wijchen
stemmen voor het amendement.
De fracties van D66, VVD en Wijchen Lokaal stemmen tegen het amendement.
Het amendement is aangenomen!
-

raadsvoorstel 18 2 22096 Programmabegroting 2019

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

motie 1 van de fractie van het CDA: “invoering omgevingswet”,
waarin het college wordt verzocht:

Voor 1 april 2019 de gemeenteraad via een informatienota te informeren over de stand van zaken rondom de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet.
De fracties van CDA, D66, PvdA, Sociaal Wijchen, VVD en Wijchen Lokaal stemmen voor de motie.
De fractie van Kernachtig Wijchen stemt tegen de motie.
De motie is aangenomen!
-

motie 2 van de fractie van het CDA: “inzichtelijk maken lokale woonbehoefte”, waarin het college wordt verzocht:

Voor 1 maart Najaar 2019 aan de gemeenteraad inzichtelijk te maken
wat de lokale woonbehoefte, geclassificeerd naar aantallen en type woningen, in de gemeente Wijchen op dit moment inhoudt.
De fracties van CDA, D66, VVD en Wijchen Lokaal stemmen voor de motie.
De fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA en Sociaal Wijchen stemmen
tegen de motie.
De motie is verworpen!
-

motie 3 van de fractie van het CDA: “inzichtelijk maken vuurwerkoverlast”, waarin het college wordt opgeroepen:

Tijdens de komende jaarwisseling de navolgende zaken goed te documenteren:
o Meldingen van overlast gespecificeerd naar datum, aard van de overlast en locatie;
o De schade als gevolg van vuurwerkgebruik, gespecificeerd naar
schadeobject, locatie en schadebedrag;
De gemeenteraad voor 1 april 2019 via een informatienota op de hoogte
te stellen van de uitkomsten van het onderzoek inclusief de opgedane
ervaringen in Leur.
De motie is ingetrokken!
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-

motie 4 van de fractie van het CDA: “seniorenontmoetingsplek centrum”, waarin het college wordt verzocht:

Vóór het vaststellen van de gunningsleidraad in januari 2019 van het
project ‘Tussen kasteel en Wijchens Meer’ in een informatie-nota:
• Een update te geven van de stand van zaken rondom een seniorenontmoetingsplek in het centrum;
• De voor- en nadelen weer te geven indien een seniorenontmoetingsplek opgenomen wordt als randvoorwaarde voor de markttender bij
het project ‘Tussen kasteel en Wijchens Meer’
De motie is ingetrokken!
-

motie 5 van de fractie van D66: “groene schoolpleinen”, waarin het
college wordt opgeroepen:

1. De bestemmingsreserve ‘Vervangen speeltoestellen openbare schoolpleinen’ beschikbaar te stellen als cofinanciering voor groene schoolpleinen in het boekingsjaar 2019, mits het plan past binnen de Gelderse subsidievoorwaarden.
De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen en
de VVD stemmen voor de motie.
De fractie van Wijchen Lokaal stemt tegen de motie.
De motie is aangenomen!
-

motie 6 van de fractie van D66: “integraal inzicht Fte’s werkorganisatie Druten Wijchen”, waarin het college wordt opgeroepen:

Om voor de kaderbrief van 2019 een analyse te maken van het verschil
tussen het huidige aantal Fte’s met de bijbehorende kennisgebieden en
het gewenste niveau. Hiermee kan de raad een integrale overweging
maken over de kwaliteit en kosten van het ambtelijk apparaat.
De motie is ingetrokken!
-

motie 7 van de fractie van D66: “inventarisatie renovatie-opgave
Wijchen”, waarin het college wordt opgeroepen:

1. Het opstellen van een notitie waarin de renovatie-opgave voor de
Wijchense wijken voor de komende tien jaar wordt aangegeven.
2. Hierin onderscheid te maken tussen gepland onderhoud (zoals riolering), afschrijvingen en renovatievraag.
3. Bij inventarisatie van deze renovatievraag inwoners te betrekken op
het participatieniveau samenwerken.
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!
-

motie 8 van de fractie van D66: “spreekuurrechter maakt rechtspraak laagdrempeliger voor iedereen”, waarin het college wordt opgedragen:
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1. Te onderzoeken hoe Wijchen kan aanhaken op de proef in Nijmegen.
2. De resultaten in het voorjaar 2019 te presenteren in een informatienota, waarin ook de Wijchense behoefte aan een spreekuurrechter en
de financiële consequenties staan beschreven.
De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen en
Wijchen Lokaal stemmen voor de motie.
De fractie van de VVD stemt tegen de motie.
De motie is aangenomen!
-

motie 9 van de fractie van D66, CDA, Kernachtig Wijchen en PvdA:
“inhaakkalender duurzaamheid”, waarin het college wordt opgeroepen tot:

1. Het opstellen van een inhaakkalender gericht op duurzaamheid.
2. Middels een informatienota, aangeven hoe de gemeentelijke organisatie invulling gaat geven aan de geselecteerde dagen.
3. Te onderzoeken welke middelen uit het communicatiebudget voor
duurzaamheid aangewend kunnen worden voor publiciteit over deze
dagen bij inwoners en bedrijven.
De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen en
de VVD stemmen voor de motie.
De fractie van Wijchen Lokaal stemt tegen de motie.
De motie is aangenomen!
-

motie 10 van de fracties van Kernachtig Wijchen en PvdA: “belasting
vóór toeristen”, waarin het college wordt verzocht:

• De toeristenbelasting te herzien en mogelijk voor een deel doelbelasting te maken.
• Te onderzoeken wat de hoogte van de toeristenbelasting moet worden als deze inkomsten een relatie krijgen met de uitgave t.b.v. de
bevordering van toerisme.
• De verhoging van de toeristenbelasting te betrekken in de aangekondigde toeristennota en mee te nemen in de begroting van 2020.
Mevrouw Peters-Vroom stelt dat de VVD voor de motie zal stemmen
omdat de geest van de motie aansluit. De fractie is het niet eens met
het dictum van de motie. Om het toerisme een boost te geven, stemt de
fractie met de motie in.
De fracties van CDA, Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen, VVD en
Wijchen Lokaal stemmen voor de motie.
De fractie van D66 stemt tegen de motie.
De motie is aangenomen!
-

motie 11 van de fracties van Kernachtig Wijchen, VVD, PvdA en CDA:
“concretisering versnelling woningbouw”, waarin het college wordt
verzocht:

• De woonagenda te versnellen en deze concreet te maken in een
tijdspad.
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• Een globaal beeld te geven van het type woningen
• De raad hier voor 31 december 2018 over te informeren
De raad stemt unaniem in met de motie.
De motie is aangenomen!
-

motie 12 van de fracties van Kernachtig Wijchen, VVD, PvdA, D66 en
CDA: “extra capaciteit door transformatie woningen oftewel woningsplitsing”, waarin het college wordt verzocht:

• De huidige regels voor woningsplitsing indien nodig te herover wegen.
• De oproep van de raad voor transformatie voortvarend op te pakken.
• De raad hierover voor de kadernota die in 2019 behandeld wordt te
informeren.
De raad stemt unaniem in met de motie.
De motie is aangenomen!
-

motie 13 van de fracties van PvdA, Kernachtig Wijchen en VVD: “fairtrade gemeente”, waarin het college wordt opgeroepen:

In de eerste helft van 2019 inzichtelijk te maken:
1. wat ervoor nodig is om als gemeente Wijchen een fairtrade gemeente
te worden en
2. in hoeverre inwoners en ondernemers
De heer Krale verklaart, dat ondanks dat de VVD de motie mede heeft
ingediend. De fractie, gehoord hebbende de reactie van het college, niet
met de motie instemt.
De fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA en Sociaal Wijchen stemmen
voor de motie.
De fracties van CDA, D66, VVD en Wijchen Lokaal stemmen tegen de
motie.
De motie is aangenomen!
-

motie 14 van de fractie Sociaal Wijchen: “onderzoek naar de meerkosten bij wijziging van de inkomensgrens naar 115%”, waarin het
college wordt opgeroepen:

 onderzoek te doen naar de extra kosten van het verhogen van de inkomensgrens naar 115% (prijspeil 1-1-2019),
• de raad hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 februari 2019 te
informeren.
De fractie van Sociaal Wijchen stemt voor de motie.
De fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA, CDA, D66, VVD en Wijchen
Lokaal stemmen tegen de motie.
De motie is verworpen!
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-

motie 15 van de fractie van de VVD: “woningbouw in Wijchen”, waarin het college wordt opgeroepen:

1. Bij het toekennen van bouwcontingenten en/of bouwvergunningen te
denken in kansen, door actief met onze inwoners mee te denken over
wat kan, kan Wijchen steeds mooier worden.
2. Bij het verlenen van een bouwvergunning, waarbij de weigeringsgrond uitsluitend de geluidsbelasting betreft, de college-bevoegdheid
voor hogere geluidsbelasting te gebruiken en een bouwvergunning af
te geven, mits hiervoor adequate maatregelen zijn getroffen door de
eigenaren en daarna wordt voldaan aan geldende regels;
De fractie van de VVD stemt voor de motie.
De fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA, CDA, D66, Sociaal Wijchen en
Wijchen Lokaal stemmen tegen de motie.
De motie is verworpen!
-

motie 16 van de fracties van de VVD, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA
en CDA: “wandelpaden:, waarin het college wordt opgeroepen:

te onderzoeken hoe Wijchen verder aangesloten kan worden op deze
wandelnetwerken, en de raad hierover in het eerste kwartaal van volgend jaar te informeren
De raad stemt unaniem in met de motie.
De motie is aangenomen!
-

motie 17 van de fracties van VVD, PvdA en Kernachtig Wijchen: “nu
niet zwanger”, waarin het college wordt opgeroepen:

kennis te nemen van dit programma, in regionaal verband te bespreken
of deze programma’s of delen daarvan een nuttige aanvulling kunnen
zijn op het Wijchense of regionale beleid, en de raad daarover in het
eerste kwartaal van 2019 te informeren
De fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen en VVD
stemmen voor de motie.
De fracties van CDA, D66 en Wijchen Lokaal stemmen tegen de motie.
De motie is aangenomen!
2.

18 1 21667 Septembercirculaire 2018

De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
3.

18 2 22386 Herinrichting voortuin Kasteel (tussen poort en
kasteel)

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