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1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en meldt de spreektijden.

2.

Vaststellen verslag van de commissievergadering van 15 november 2018
Er zijn geen wijzigingen op het verslag binnengekomen.
Besluit: Het verslag van de commissievergadering van 15 november wordt ongewijzigd
vastgesteld.

3.

Mededelingen van het college
Er zijn geen mededelingen vanuit het college.

4.

Vragen aan het college vanuit de Gemeenschappelijke Regelingen
Er zijn geen vragen aan het college.

5.

Rondvraag
5.a – Vraag PvdA inzake Dag van de Mensenrechten | Honderd jaar kiesrecht
Mevrouw Osman wijst er op, dat tien december is gemarkeerd als de dag van de mensenrechten. Dit valt samen met honderd jaar kiesrecht. De PvdA informeert naar de
voornemens van het college om hier aandacht aan te schenken.
Wethouder Derks meldt dat het college in overleg is met de afdeling Communicatie over
de wijze waarop hier aandacht aan zal worden geschonken.
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5.b – Vraag VVD inzake fietsen in het centrum
De heer Verploegen krijgt regelmatig signalen over fietsoverlast in het centrum. Daarbij
gaat het over stallen van fietsen waar dit niet is toegestaan en over risicovol fietsgedrag
waarbij kwetsbare groepen gevaar lopen. Uit een recente enquête door het centrummanagement is gebleken dat 98,1 procent van de Wijchense centrumondernemers de fietsoverlast in meer of mindere mate als problematisch aanduidt. De VVD wil graag weten of
het college dit probleem onderschrijft en informeert naar de stand van zaken wat betreft
de aanpak hiervan.
Wethouder Loermans beschouwt fietsen door het centrum van Wijchen niet als een probleem. Dit zou moeten kunnen en zou geen echt gevaarlijke situaties moeten opleveren.
Het stallingsprobleem wordt echter door het college bevestigd. Dit probleem concentreert
zich met name rond de markt. Er is voor de gevel van ICI Paris inmiddels een verbod ingesteld voor fietsparkeren. Dit verbod zal volgen voor enkele andere gevels tussen de
terrassen, zoals voor Jamin. Wellicht is hier inmiddels al uitvoering aan gegeven. In de
huidige situatie zijn genoemde gevels op bepaalde tijden onbereikbaar. De gedachte leeft
om in het centrum van Wijchen een bewaakte fietsenstalling te realiseren.
5.c – Vraag Kernachtig Wijchen inzake vuurwerkoverlast
De heer Van Haren informeert naar de aanpak van vuurwerkoverlast. De overlast door
jeugd in het centrum is bekend. Kernachtig Wijchen vraagt het college om met betrekking tot de aanpak van deze overlast adequaat informatie te verstrekken aan de raad, de
inwoners en verder betrokken partijen
Burgemeester Verheijen geeft aan, dat het college op 18 december een informatienota
behandelt inzake de jeugd- en jongerenproblematiek in het centrum. Deze informatienota zal antwoord geven op de gestelde vragen en zal na collegebehandeling worden toegestuurd.
6.

18 2 11187

Aangepast herinrichtingsplan Oosterpark (beslisnota)

Tijdens een gesprekstafel van de raad in januari zijn reacties van bewoners en organisaties geïnventariseerd op het herinrichtingsplan. Het college heeft - hiermee rekening
houdend - het plan aangepast en stelt voor om in te stemmen met de herinrichting van
het Oosterpark.
Eerste termijn
De heer Verharen heeft vastgesteld dat ‘het rondje rond het Wijchens Meer’ ontbreekt en
de fractie door deze omissie niet echt enthousiast kan zijn over hetgeen voorligt. Wat dit
betreft, wijst hij ook naar het streven naar inclusiviteit omdat bijvoorbeeld mensen in
een rolstoel of met een rollator ook van dit pad gebruik zouden kunnen maken. Kernachtig Wijchen stelt voor om te kijken naar een alternatieve locatie voor het gemeentelijk
depot. Er staat groot materieel en met name is er sprake van veel geluidsoverlast, hetgeen toch wel erg jammer is op deze locatie.
De heer Roosenboom is zeer blij met het herinrichtingsplan en kan volledig instemmen
met de genoemde elf beslispunten. Er bestaat nu immers tevredenheid over de skatebaan. Met het schrappen van het struinpad kunnen ook de natuurbeschermers instemmen. Ook voor de nadelige effecten voor beschermde diersoorten, is een oplossing gevonden. Het plan blijft binnen de begroting. De PvdA vraagt de betreffende wethouder
om vanwege natuurbelangen prudent om te gaan met het maaibeheer.
De heer Peters Sengers is blij met het herinrichtingsplan. Het CDA mist het struinpad in
het plan omdat de combinatie van lichte recreatie en natuur in het park goed aansluit bij
de eerder vastgestelde doelstellingen. Het CDA vraagt de wethouder of het struinpad
past binnen de provinciale regelgeving. Volgens het CDA zijn de kosten heel goed in te
passen in het bestaande budget. Echter is er minder ruimte in het budget door onderhoud van de vrije onderhoudsstrook die het waterschap verlangt. Voor zover de fractie
heeft begrepen, zijn de oevers gemeentelijk eigendom. Het CDA vraagt de wethouder
Verslag Commissievergadering d.d. 6 december 2018

pagina 2 van 14

wat dit onderhoud precies inhoudt en of het waterschap wellicht met lichter materiaal de
strook kan onderhouden, zodat er voldoende ruimte is voor de aanleg van het struinpad.
De heer Krale is verheugd met het herinrichtingsplan. Behalve dat inwoners in het park
kunnen recreëren, kunnen hier ook activiteiten als Okie Dokie Dorp worden georganiseerd.
De heer Van Loosbroek heeft geen verdere vragen. Wijchen Lokaal is voornemens om in
te stemmen met het voorstel.
Mevrouw Wittenberg geeft aan dat D66 deze week twee vragen ambtelijk heeft voorgelegd. De eerste vraag is hoe er kan worden gezorgd voor een goede wandelontsluiting
van het park. Verder is in het plan geen afscheiding opgenomen tussen het JOP en het
hondenlosloopveld. Met het vele afval rond de JOP – waar overigens geen vuilnisbak
staat – nodigt het niet uit een hond los te laten lopen. D66 stelt voor om bijvoorbeeld
een haagje als afscheiding te plaatsen en vraagt de wethouder hoe het college hier tegenaan kijkt.
De heer De Kievit is tevreden met het plan, maar pleit ervoor om definitief af te zien van
het struinpad.
Reactie college
Wethouder Loermans dankt voor de complimenten vanwege de wijze waarop dit plan is
aangepakt. Wat betreft het maaibeheer, zullen verschillende delen van het park op verschillende momenten worden gemaaid. Hij gaat er vanuit, dat de uitvoering met verstand van zaken gebeurt.
De fracties blijken even verdeeld over het struinpad als de bewoners. Volgens de richtlijnen van de Provincie kan het struinpad alleen worden gerealiseerd wanneer het plan op
bepaalde punten wordt aangepast, zoals het realiseren van twee aparte stroken voor
dassen en wandelaars en een afscheiding voor de volkstuinen. Er is echter afgesproken
om de Volkstuinvereniging en het gronddepot niet te verplaatsen. Het college wil afzien
van het struinpad omdat wijzigingen op dit moment te veel vertraging en te veel kosten
met zich mee zouden brengen.
Wat betreft de wandelontsluiting, denkt het college dat het park redelijk tot goed bereikbaar is, ondanks dat een vijftig kilometerweg bij de kruising Ringlaan moet worden overgestoken. De wethouder acht het een opvallend feit dat het ontbreken van een afscheiding tussen de JOP en de hondenuitlaatplaats in het twee jaar durende overleg met de
klankbordgroep nooit aan de orde gesteld. Het college ziet er op dit moment geen meerwaarde in om dat te realiseren. Wat betreft de onderhoudseisen van het Waterschap kan
de wethouder geen antwoord geven. Wel is hem bekend dat in geval het struinpad gerealiseerd zou worden, de ruimte te krap is. Dat betekent dat de strook verbreed moet
worden en twee afscheidingen moeten worden gemaakt. Het college acht dit te ver gaan.
Tweede termijn
Mevrouw Wittenberg is eveneens wat verbijsterd dat dit punt blijkbaar niet eerder naar
voren is gebracht. Ze stelt dat een hondenlosloopterrein zonder afscheiding niet uitnodigend is om de hond los te laten lopen. D66 wil graag een weeffout in het plan voorkomen. Als hondenbezitters het terrein niet als veilig ervaren, zullen zij hun hond hier niet
los laten lopen.
De heer Verharen vindt hetgeen voorligt geen slecht plan, maar hecht wel aan het rondje
Wijchens Meer. Dat zal bezoekers uitnodigen om naar het park te komen. In reactie op
de wethouder, pleit spreker er voor om wel in te zetten op toekomstige realisatie van het
struinpad, maar het voorstel voor dit moment te accorderen. Kernachtig Wijchen is voornemens een motie in te dienen met betrekking tot het gemeentelijk depot omdat ze zich
afvragen of een dergelijke voorziening thuishoort tussen natuur en recreatie.
De heer Peters Sengers steunt het plan, maar kan zich ook vinden in de opmerkingen
van Kernachtig Wijchen wat betreft het struinpad. De fractie ziet dit graag terugkomen in
het vervolgtraject. De fractie suggereert om met het Waterschap in overleg te gaan om
te bezien of een andere manier van onderhoud mogelijk is, behalve de traditionele vorVerslag Commissievergadering d.d. 6 december 2018

pagina 3 van 14

men. Het CDA kan zich vinden in het realiseren van een fysieke barrière tussen de JOP
en het hondenuitlaatterrein. Hij doet ter plaatse ook wel constateringen die tot de gedachte leiden dat dit niet echt goed samengaat. Een ‘echt’ rondje, rond het Wijchens
Meer zou geweldig zijn. De hoogste natuurwaarden zijn immers te vinden in het meest
oostelijke deel. Wat betreft verplaatsing van het depot of realisatie van het struinpad
acht de fractie de financiële argumenten belangrijk.
De heer Verharen vraagt de mening van de heer Peters Sengers over de bedrijvigheid
die het gemeentelijk depot met zich meebrengt versus een gebied met een natuur- en
recreatiedoelstelling.
De heer Peters Sengers pleit voor bedrijvigheid die niet te veel overlast meebrengt. Om
die reden is ook gesuggereerd om bij onderhoudswerkzaamheden klein materieel in te
zetten of vanaf het water uit te voeren.
De heer Verharen constateert dat het probleem niet wordt herkend door het CDA. De
suggestie van Kernachtig Wijchen heeft niets te maken met onderhoud. Het gaat hier om
het gemeentelijk gronddepot en een werkplaats voor materialen die van elders naar de
locatie worden gebracht, zoals versnipperen van groen (hakselen et cetera).
De heer Peters Sengers bevestigt dat opslag in beginsel niet thuishoort in een natuurgebied, maar vreest dat een aanpassing wat dit betreft veel kosten met zich zal meebrengen. Er is sprake van een historisch gegroeide situatie. Op de lange termijn is verplaatsing echter een sympathiek voorstel.
De heer Krale constateert dat er een gedragen plan voorligt. Wat betreft het struinpad,
kan op die locatie al over het vogelpad gelopen worden. De VVD vraagt zich af hoe Kernachtig Wijchen aankijkt tegen de tuindersvereniging die ruimte zou moeten maken voor
het struinpad.
De heer Verharen vraagt of de huidige situatie tot in lengte der jaren ongewijzigd moet
blijven wat de VVD betreft.
De heer Krale geeft aan dat de VVD voor ieder voorstel openstaat. De VVD deelt de ambitie dat het park goed bereikbaar moet zijn. Wat betreft het hondenloslaatterrein, mist
de fractie nog de nodige informatie om hier inhoudelijk iets over te kunnen zeggen.
De heer Van Loosbroek staat volledig achter het voorliggende plan. Hij wil de inbreng tijdens de commissievergadering in het fractieberaad bespreken en zal hierop terugkomen
tijdens de raadsvergadering.
De heer De Kievit meldt dat Sociaal Wijchen tegen realisatie van het struinpad is. Wat
betreft het depot, heeft Kernachtig Wijchen wel inderdaad een punt. Hij hoopt op financiële dekking van dit voorstel.
Conclusie / advies: De commissie adviseert de beslisnota als bespreekstuk voor de
raadsvergadering te agenderen. Er is een motie aangekondigd door Kernachtig Wijchen.
Sociaal Wijchen zal een amendement indienen.
7.

18 1 21854

Stand van zaken MFA Batenburg (informatienota)

Het college informeert de raad over de stand van zaken met betrekking tot de voortgang
van de multifunctionele accommodatie in Batenburg. De investeringskosten zullen substantieel hoger uitvallen dan het door de raad beschikbaar gestelde budget.
Het college hoopt dat dit verschil met subsidies gedekt kan worden.
Eerste termijn
De heer Van Wanroij geeft aan, dat het CDA verbaasd is over de kostenstijging met
maar liefst 23 procent (€ 700.000) en over het feit dat inmiddels reeds € 350.000 is uitgegeven. Kan de raad nog besluiten, als er al € 350.000 is uitgegeven? De raad wordt
hiermee voor het blok gezet.
De vraag is of het toenmalige besluit was gebaseerd op de juiste informatie. De hoge
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kostenstijging vraagt een nadere toelichting. Uit de bouwindex blijkt dat de bouwkosten
met vijf tot acht procent per jaar zijn gestegen. Het CDA vraagt of er nog naar besparingen wordt gekeken. Het CDA vraagt verder of er nog iets wordt gedaan om de aanbesteding zo positief mogelijk uit te laten vallen.
De heer Krale betreurt dat de economische ontwikkelingen leiden tot een toename van
de bouwkosten, maar hoopt desondanks op toekenning van subsidies zodat de bouw snel
van start kan gaan.
De heer Timmerman vraagt toe te lichten hoe deze situatie is ontstaan. De fractie vindt
het ook dapper dat het college de plannen continueert.
De heer Evers geeft aan dat Kernachtig Wijchen het initiatief graag zo snel mogelijk van
start ziet gaan. Het is belangrijk dat de gemeente Wijchen een plattelandsgemeente blijft
waarbij niet voorbij mag worden gegaan aan het belang haar bijbehorende kernen en de
behoefte van de inwoners in deze kernen. Kernachtig Wijchen vraagt het college waarom
nu wél naar subsidiemogelijkheden wordt gekeken, nu er sprake is van forse overschrijdingen en dit eerder niet gebeurde. In vervolg hierop vraagt de fractie zich af wat de
gemeente bij grote projecten laat liggen wanneer niet eerst goed wordt gekeken naar
fondsen en subsidies.
De heer Moerman informeert naar het daadwerkelijk ontvangen van subsidies. D66
vraagt zich af wat er gebeurt als het niet lukt om de subsidies te genereren. D66 vraagt
zich ook af een kostenstijging van 23,25 procent synchroon loopt met de prijsstijgingen
in de bouw binnen het gegeven tijdsbestek.
De heer Roosenboom denkt dat de kostenstijging voortvloeit uit de gestegen bouwkosten. Het PvdA steunt het plan om tekorten te dekken uit eventuele subsidies. Volgens de
nota zijn de subsidiemogelijkheden zeer kansrijk. Een vraag aan het college is welke invulling er gegeven wordt aan het bedrag van € 26.000, wanneer dit daadwerkelijk een
tekort blijkt te zijn.
De heer De Kievit meent dat de discussie met twee vragen is samen te vatten. De eerste
is of de raad er vertrouwen in heeft dat het college de subsidie daadwerkelijk ontvangt.
De tweede vraag is of de raad de inwoners van Batenburg een mooie MFA gunt, zelfs als
deze wat duurder gaat uitvallen. Sociaal Wijchen beantwoordt beide vragen bevestigend.
Reactie college
Wethouder Derks geeft aan dat het college de zorg van de raad beaamt wat betreft het
financiële tekort. De technische vraag van het CDA naar een exacte verklaring van de
gestegen bouwkosten van het MFA Batenburg, gerelateerd aan de Bouwindex, wordt
schriftelijk beantwoord.
Het MFA komt de leefbaarheid en sociale samenhang in Batenburg ten goede. Het college
blijft het project MFA optimistisch benaderen. Vanzelfsprekend zijn bij de start van dit
project de subsidiemogelijkheden verkend. Vanwege het financieel tekort zouden de locaties bij de Hostert en bij de school niet ontwikkeld worden. De Provincie is uitgenodigd
ter plaatse de situatie te komen bekijken. Hiervan is gebruik gemaakt en men leek positief gestemd. Tevens is een aanvraag gedaan met betrekking tot de ministeriële regeling
voor de gemeentelijke uitgaven aan sport.
Het MFA wordt puur functioneel ingericht, maar er is wel recht gedaan aan de behoeftes
van de Batenburgse samenleving. Het proces naar de aanbesteding toe, wordt binnenkort binnen het college besproken. De raad wordt hier zo snel mogelijk over ingelicht.
Lokale bedrijven spelen hierin een grote rol.
Als de subsidie niet wordt toegekend, ontbreekt de financiële grondslag en zal de wethouder terugkomen bij de raad. Medio april / mei wordt een beslissing verwacht inzake
de subsidie ‘SteenGoed Benutten’. Het Ministerie heeft de indieningstermijn enkele malen
verlengd, waarmee ook de beslissingstermijn wordt opgerekt. Op welke datum momenteel het besluit mag worden verwacht, is de wethouder niet bekend.
Ook op de vraag betreffende het percentage van 23,25 procent moet de wethouder het
antwoord op dit moment schuldig blijven. De taakstelling van € 26.000 wordt opgelegd
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aan de marktpartijen. Verwacht wordt dat deze relatief kleine opgave haalbaar is, gezien
de omvang van het project. Zo niet, dan zal de wethouder dit melden bij de raad. Tenslotte, bedankt de wethouder Sociaal Wijchen voor het vertrouwen.
Tweede termijn
De heer Krale heeft behoefte om te reageren op het CDA. Er wordt gesuggereerd dat het
college de raad opzettelijk onjuist heeft geïnformeerd. Bij gebrek aan bewijs, wil de VVD
hier afstand van nemen en hoopt dat het CDA dit ook doet. Daarnaast wordt gesuggereerd dat de MFA een te lastig project is. De heer vraagt zich af waar dit idee vandaan
komt.
De heer Van Wanroij ontkent dat de bewering is gedaan dat de raad onjuist is geïnformeerd. De heer constateert alleen een stijging van 23 procent, die hij niet kan verklaren.
Met de jaarlijkse stijging vanaf 2011, zou men uitkomen op hooguit vier procent per
jaar.
De heer Krale vraagt of het CDA ontkent dat is gesuggereerd dat het college de raad
verkeerd heeft geïnformeerd.
De heer Van Wanroij geeft aan dat het CDA er enkel vragen bij stelt. Het CDA gaat er
van uit, dat er naast de kostenstijging van de bouwkosten een andere oorzaak moet zijn
voor de buitensporige stijging. Het CDA staat achter het plan voor het MFA.
De heer Moerman vraagt of het nog implicaties heeft voor de tijdsspanne wanneer er
geen subsidie wordt verstrekt.
Wethouder Derks geeft aan dat een ‘what if vraag’ tot een zeer theoretische discussie
leidt. De intentie is om het project te realiseren binnen de tijdsspanne die het college
voor ogen heeft. Het college is vooralsnog optimistisch over de realiteitswaarde van die
verwachting en mocht dit zich anders ontwikkelen, dan wordt dit met de raad gecommuniceerd.
De heer Evers geeft aan dat Kernachtig Wijchen positief gestemd is over dit dossier.
Conclusie / advies: De commissie neemt de informatienota voor kennisgeving aan.
8.

18 2 211136 Inclusieagenda Wijchen – plan van aanpak (beslisnota)
Inclusie betekent dat elk individu als volwaardige burger wordt opgenomen in de samenleving. De Verenigde Naties verplichten gemeenten om lokaal inclusiebeleid te formuleren. Dit moet de gemeente doen in samenwerking met mensen met een beperking en/of
hun vertegenwoordigers. Het college stelt voor om in Wijchen de inclusieagenda op te laten stellen door een werkgroep. De werkgroep krijgt voor 2019 een werkbudget van
€ 15.000. Op 1 november is er een gesprekstafel geweest over dit voorstel.
Eerste termijn
De heer De Kievit vindt het voorstel helder en vraagt zich eigenlijk af wat er nog besproken moet worden.
De heer Van ’t Schip geeft aan dat Wijchen Lokaal akkoord gaat met het voorstel wat betreft de inclusieagenda. Wel wil de fractie de wethouder vragen om de voorgestelde
werkgroep zo snel mogelijk te betrekken bij de plannen voor gebieden met nieuwbouw,
renovatie en herinrichting, zodat zij het geheel kunnen toetsen op toegankelijkheid en
belemmeringen. De fractie zou ook graag zien dat er toegankelijkheidseisen worden gekoppeld aan bouwvergunningen of bij renovatie van niet-gemeentelijke gebouwen en
terreinen. Wijchen Lokaal ziet ook hierbij graag betrokkenheid van de voorgestelde
werkgroep.
Mevrouw Vereijken staat positief tegenover het voorstel en de fractie zal hiermee instemmen. Tijdens de gesprekstafel was er wat onduidelijkheid over wat er moet worden
verstaan onder ‘mensen met een beperking’. Het lijkt verstandig dat de werkgroep ook
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enige begeleiding krijgt.
De heer Boumans geeft het belang aan van een fijne woonomgeving in Wijchen voor
mensen met een beperking c.q. een uitdaging. Daarnaast is ook het managen van verwachtingen van belang. Vooralsnog gaat het om een inventariserende studie en er zal
moeten worden afgewacht wat dit uiteindelijk voor plannen ter bespreking oplevert.
Mevrouw Osman spreekt waardering uit voor de deelnemers in de werkgroep. Er is een
wettelijke plicht om een inclusieagenda te formuleren. Deze agenda is een bouwsteen
voor het verankeren van inclusie in de samenleving en in lokaal beleid. Spreker suggereert de titel ‘Vanzelfsprekend gelijkwaardig meedoen’ te kiezen.
Mevrouw Osman kan zich vinden in de stelling van de VVD wat betreft het belang van
verwachtingenmanagement. Het is de fractie niet helemaal duidelijk of de gemeente de
groep beleid wil laten formuleren of dat dit een gemeentelijke taak wordt. Deze onduidelijkheid kan frictie geven. Spreker verwijst vervolgens naar de participatieladder van Wijchen. Uit dit voorstel blijkt niet welke vorm van participatie hier wordt toegepast. Door
aan de voorkant helderheid te bieden over de vraag die voorligt, kan teleurstelling bij de
werkgroep worden voorkomen. Dat geldt ook voor helderheid over rollen, zoals de vraag
bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor besluitvorming. Mits daar helderheid over bestaat, kan de PvdA instemmen.
Mevrouw Joosse meldt dat het CDA blij is met deze nota. Inclusie is een belangrijk punt
voor alle mensen met een beperking, maar ook voor mensen zonder beperking. Participatie via de werkgroep is een mooi voorbeeld. Spreker meent wel dat gebruik kan worden gemaakt van de handleiding van de VNG, die in 2019 uitkomt. Het lijkt het CDA verstandig om de verwachtingen te managen.
Het laatste beslispunt wekt de indruk dat er sprake is van opname in de begroting voor
2020. Aan de voorkant moet goed worden geregeld hoe plannen tot stand komen, welke
ruimte er is en wie de uiteindelijke beslissing neemt. De fractie is uitermate positief,
maar de nota behoeft nog enige finetuning.
De heer Albersnagel stelt dat iedereen moet kunnen participeren. Daarom is het goed
om te horen dat alle fracties positief staan tegenover aandacht voor inclusie en zich kunnen vinden in het opstellen van een plan van aanpak. Inclusie is een onderwerp dat in
alle beleidsvoorstellen terug kan en zal moeten komen. De VN-resolutie is anderhalf jaar
geleden aangenomen. De Gemeente Wijchen beschikt echter nog steeds niet over een
inclusie-agenda. In het voorstel is gesteld, dat de doelgroep het initiatief krijgt om een
plan van aanpak op te stellen. Deze aanvliegroute is echter onjuist, want er is sprake
van een wettelijke plicht voor het college. Bovendien is deze aanvliegroute risicovol omdat het nog maar de vraag is of alle doelstellingen worden behaald. De vraag is voorts
hoe kan worden geborgd dat in het ambtenarenapparaat het principe van inclusie landt,
in de zin dat bij ieder voorstel het inclusiebeginsel wordt meegenomen. De fractie vraagt
zich af of er met het dictum in de beslisnota bewust voor is gekozen om de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een inclusieagenda niet bij de gemeente te laten liggen,
maar bij de drie genoemde raden. Mocht dat het geval zijn, dan overweegt Kernachtig
Wijchen een amendement in te dienen, met als doel meer duidelijkheid te krijgen over
de rol en taak van het college hierin en de wijze waarop het college de drie genoemde
raden willen betrekken.
Reactie college
Wethouder Burgers verwijst naar het VN-verdrag. Hierin is op veel terreinen vrij expliciet
aangegeven wat van gemeenten wordt verwacht ten aanzien van de toegankelijkheid
voor mensen met een beperking. Het college gaat met de werkgroep, ondernemers,
sportverenigingen en het onderwijs een agenda maken met als doelstelling genoemd VNverdrag in uitvoering te brengen. De discussie zal niet gaan over wat er moet gebeuren,
maar over het hoe en met welke prioritering. De partijen die hier dagelijks mee te maken hebben, worden hierbij nauw betrokken. In dit kader zullen ook bijeenkomsten worden georganiseerd. Een aantal zaken zal niet per definitie geld kosten. De financiële consequenties op termijn zullen wel eerst in beeld moeten worden gebracht voordat hier uitspraken over kunnen worden gedaan. Om quick wins mogelijk te maken, zal ook in 2019
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budget nodig zijn.
De doelgroep is in het VN-verdrag duidelijk omschreven en aan die omschrijving wenst
het college vast te houden.
In reactie op de vraag van de heer Albersnagel, mevrouw Osman en mevrouw Joosse
verwijst wethouder Burgers naar het VN-verdrag, waarin is gesteld dat het de verantwoordelijkheid van de samenleving is om hier uitvoering aan te geven.
Desgevraagd geeft wethouder Burgers aan dat ambtelijke ondersteuning niet in mindering wordt gebracht op het bedrag van € 15.000.
Mevrouw Osman vraagt welke trede van de participatieladder is ingezet en waarom.
Wethouder Burgers antwoordt dat het de trede van ‘samenwerking’ is die voor dit voorstel is gekozen.
Tweede termijn
De heer Boumans stelt - in reactie op de vraag van Kernachtig Wijchen en de PvdA - dat
dat de besluitvorming - naar de mening van de VVD - bij de raad moet liggen. Hij informeert of Kernachtig Wijchen of de PvdA wat dit betreft mogelijk een amendement overwegen.
De heer Albersnagel stelt dat zowel in de Participatiewet als in het VN-verdrag duidelijke
uitspraken staan over de verantwoordelijkheden van het college in dezen. Uit voorliggend dictum blijkt het besef van die verantwoordelijkheden niet. De fractie overweegt dit
middels een amendement recht te zetten.
Mevrouw Osman sluit zich aan bij de woorden van de heer Albersnagel. De PvdA is van
mening dat dit niet alleen aan de werkgroep moet worden overgelaten.
Mevrouw Joosse vraagt Kernachtig Wijchen en PvdA of het derde beslispunt wel op instemming kan rekenen, omdat dit ook afbreuk doet aan hetgeen door deze fracties is
gesteld.
De heer Albersnagel ziet dit niet als een risico. Veel beleid rond de uitvoering van de inclusieagenda kan binnen het huidige beleid en binnen het huidige budget worden opgepakt. Spreker meent dat de extra kosten redelijk beperkt blijven.
De heer Boumans stelt dat beslispunt 3 op verschillende manieren kan worden opgenomen in de begroting, bijvoorbeeld als ‘nieuw nog niet gedekt beleid’. In november kan
dan vervolgens een besluit worden genomen.
Mevrouw Osman stelt in reactie op de vraag van mevrouw Joosse dat zij in beslispunt 3
geen risico ziet. De zorg zit eerder in het verstrekken van helderheid aan de voorkant;
dit om teleurstelling te voorkomen.
Mevrouw Vereijken kan zich vinden in een amendement om beslispunt 1 aan te scherpen. De fractie is niet helemaal tevreden met de reactie van de wethouder wat dit betreft.
De heer De Kievit vraagt of de VVD een bovengrens wil opnemen voor de in 2020 uit te
voeren projecten. Het nu reeds beperken van de mogelijkheden, zal de werkgroep echter
frustreren. Spreker opteert ervoor om de werkgroep zo vrij mogelijk te laten denken.
De heer Boumans sluit zich aan bij de woorden van de wethouder dat niet het wàt, maar
het hóé én het tempo onderwerp van discussie zijn.
De heer De Kievit wil op dit moment nog geen beperkingen stellen en vooral in het belang van de doelgroep denken.
De heer Van ’t Schip kan instemmen met het voorgestelde amendement. De fractie
meent dat de werkgroep een adviserende rol moet hebben. Bij een grote impact zal dit
sowieso terugkomen naar de raad.
Conclusie / advies: De commissie adviseert de beslisnota als bespreekstuk voor de
raadsvergadering te agenderen. De fracties van Kernachtig Wijchen, D66 en de PvdA zul-
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len een gezamenlijk amendement opstellen.
9.

18 5 21970

Uitvoeringsplan Preventie en vroegsignalering schulden (informatienota)

Het college informeert de raad over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de
uitgangspunten van het Beleidsplan Schuldhulpverlening. Het college heeft ingezet op investeren in preventie en vroegsignalering van schulden. Er is een preventiemedewerker
actief. In 2019 wil het college een extra impuls geven door nieuwe projecten op te zetten
en uit te voeren.
Eerste termijn
De heer Albersnagel verwijst naar het Plan van Aanpak. Hierin wordt uiteengezet dat het
in het belang van betrokkenen én van de gemeente is om te komen tot preventie en het
voorkomen van schulden bij mensen met een laag inkomen. De fractie mist één punt in
de nota, namelijk hoe de gemeente gaat anticiperen op de plannen van het Kabinet
rondom de nieuwe Wet Inburgering. Daarin wordt namelijk van gemeenten gevraagd om
een aantal rekeningen te gaan betalen. Dit heeft invloed op het resterende besteedbare
inkomen voor mensen met een uitkering. Dit heeft mogelijk impact op het koopgedrag
en de vraag is of de gemeente daar niet een visie op moet ontwikkelen om te voorkomen
dat schulden gaan ontstaan.
Mevrouw Joosse geeft aan dat het CDA voorliggend plan omarmt. Het CDA mist in voorliggende nota de rol van de vrijwilligers. Er wordt vooral gesproken over partnersprofessionals. In dit verband kan ook worden gedacht aan de Voedselbank. Verder is het
van belang om de schuldhulpverlening zo breed mogelijk in te kunnen zetten, voor alle
groepen mensen, waaronder zzp-ers en ondernemers die op een of andere manier in financiële problemen zijn geraakt.
Mevrouw Osman sluit zich aan bij de positieve reacties op dit plan, maar mist hierin specifieke doelgroepen, zoals statushouders en laaggeletterden. Voor dergelijke doelgroepen
zijn andere tools nodig om hen te bereiken.
De heer Boumans bevestigt het grote belang van preventie en is erg tevreden met het
plan. De beschikbaarheid van een gemeentelijk preventiemedewerker stemt de fractie
positief.
Mevrouw Vereijken is bij dat er een uitvoeringsplan ligt. Ook al ‘rammelt het plan hier en
daar nog wat’, er bestaat vertrouwen dat het plan op deze punten nog wordt aangescherpt. D66 is blij met de aangekondigde evaluatie en vindt het goed om te kunnen
constateren dat hierin samen met de gemeente Druten wordt opgetrokken.
De heer Van ’t Schip is blij met de richting van het uitvoeringsplan. Wel heeft de fractie
enkele vragen met betrekking tot de privacywetgeving en de begroting. Ten eerste,
vraagt spreker of zonder problemen informatie kan worden uitgewisseld over de schuldenaar. Ten tweede, vraagt spreker of er mensen in beeld kunnen komen, die niet op de
zwarte lijst thuishoren, waardoor hun privacy en aanzien wordt geschonden.
De voorzitter onderbreekt de heer Van ’t Schip om hem erop te wijzen dat technische
vragen beter ambtelijk kunnen worden voorgelegd.
De heer De Kievit complimenteert de steller van voorliggende informatienota. Het is positief dat dit samen met de gemeente Druten wordt opgepakt. Het is een goede zaak dat
de gemeente aandacht voor deze problematiek heeft.
Reactie college
Wethouder Derks dankt voor de complimenten en zal deze doorgeleiden naar de ambtelijke organisatie. Met voorliggend uitvoeringsplan worden stappen gezet om mensen met
aankomende schulden eerder te helpen om verdere ontwikkeling van schulden te voorkomen. Dit plan blijft in ontwikkeling, ook in relatie tot de Wet Inburgering, de rol van de
vrijwilligers, een brede inzet van de schuldhulpverlening. Wethouder Derks zegt toe dat
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in relatie tot de borging van de privacy van de doelgroep een afzonderlijk AVG-voorstel
ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd.
In reactie op de vraag van mevrouw Osman geeft de wethouder aan, dat er op iedere
doelgroep een zo goed mogelijk plan wordt toegepast. Het plan is generiek, maar middels maatwerk probeert men zo goed mogelijk op individuele situaties in te spelen.
Tweede termijn
De heer De Kievit geeft aan, dat schuldenproblematiek niet exclusief is voorbehouden
aan laaggeletterden of mensen met een lage opleiding. Ook mensen met forse inkomens
kunnen in een schuldenpositie terecht komen en ook die casussen moeten vroegtijdig
worden gesignaleerd.
Mevrouw Osman wil zich niet beperken tot bepaalde doelgroepen, maar wil wel extra
aandacht vragen voor de meest kwetsbare doelgroepen. Spreker ziet de uitwerking met
vertrouwen tegemoet.
Conclusie / advies: De commissie neemt de informatienota voor kennisgeving aan.
10.

18 7 22709

Prestatie-indicatoren WDW & Resultaten burger- en ondernemerspeiling 2018 (informatienota)

De raad van Wijchen wil de prestaties van de Werkorganisatie Druten-Wijchen meten.
Eén van de punten die gemeten wordt, is de kwaliteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. Om inzicht te krijgen in de prestaties is er een enquête uitgezet, de burger- en ondernemerspeiling. De resultaten van de enquête kunnen worden vergeleken
met resultaten van gemeenten van vergelijkbare grootte. Ook kunnen de resultaten beschouwd worden als een nulmeting voor de Werkorganisatie.
Eerste termijn
De heer Roosenboom is tevreden over de uitkomsten van de peiling. Dit zijn landelijk
gangbare resultaten. Wanneer wordt voorgesteld deze peiling als een nulmeting te zien,
ziet de PvdA dit als een ‘foto’ van 2018. Indien dit het geval is, vraagt spreker of dit ook
het uitgangspunt is voor volgende peilingen, waarbij deze nulmeting als basis en ondergrens dient voor een volgende meting.
De heer Verploegen is over het algemeen tevreden met de verkregen resultaten. Wijchen
scoort op veel gebieden hoger dan gemeenten van gelijke omvang, maar dat betekent
niet dat er geen ruimte meer zou zijn voor verbetering. Het gaat immers nog steeds
maar over een 6,7 respectievelijk 6,8. De VVD is van mening dat de gemeente met deze
cijfers niet achterover hoeft te gaan leunen.
Ten aanzien van het onderdeel flexibiliteit suggereert spreker om in de nieuwe werkorganisatie de krachten te bundelen, aangezien de score in de gemeente Druten op dit
punt aanzienlijk hoger ligt. Ook op het gebied van digitale faciliteiten valt forse winst te
behalen. Spreker suggereert om dit mee te nemen in de doorontwikkeling van de nieuwe
gemeentelijke website. De VVD is pas echt tevreden als ook op deze onderdelen een voldoende wordt gescoord.
Het MKB heeft een MKB-toets ontwikkeld. Het lijkt de VVD een goede zaak als deze
wordt gebruikt om de werkwijze van de gemeente aan te passen. De VVD vraagt of de
portefeuillehouder met deze toets bekend is en hier iets mee zou willen doen.
Mevrouw Wittenberg is van mening dat de percentages veel meer zeggen dan een rapportcijfer. Op bijna alles scoort Wijchen beter dan vergelijkbare gemeenten, als het gaat
om de peiling onder de burgers. D66 kan zich wel vinden in de inbreng van de VVDfractie ten aanzien van de tevredenheid onder ondernemers. Daarin zit ruimte voor verbetering. D66 stelt dat wordt gesproken over KPI’s, maar de vraag die veel interessanter
is, is wat de norm van het college is en wat het ambitieniveau is. Voorts is de fractie benieuwd welke acties inmiddels in gang zijn gezet ten aanzien van het onderdeel digitale
faciliteiten.
De heer Verbeeten vindt het jammer dat dit rapport niet integraal kon worden behandeld
Verslag Commissievergadering d.d. 6 december 2018

pagina 10 van 14

met de WDW begroting, die in de vorige cyclus aan de orde is geweest. Op basis van de
input van de Wijchenaren had dan wellicht een nóg positiever beeld kunnen worden gegeven van de organisatie.
Met een rapportcijfer van 6,8 is de start goed, maar dat is nog niet voldoende. De organisatie is nog in opbouw en dat brengt onzekerheid mee. Dan is een dikke zes als resultaat goed. Kernachtig Wijchen vertrouwt er op dat de organisatie een volgende keer een
8 behaalt. Het is van belang dat de gemeenteraden van Wijchen en Druten vierkant achter deze organisatie blijven staan.
Mevrouw Joosse stelt dat de gemeente Wijchen goed scoort in vergelijking met andere
gemeenten. De uitdaging is om beter te gaan scoren op bepaalde punten. Spreker veronderstelt dat het moment van de meting - zijnde mei/juni 2018, wellicht het beste moment is geweest omdat de organisatie toen in de meest kritische fase verkeerde. Spreker
zou graag zien dat de WDW wat betreft de punten waarop minder is gescoord, een gericht actieplan formuleert. De fractie volgt de voortgang kritisch, belangstellend maar
ook met vertrouwen.
De heer De Kievit pleit ervoor om het college het vertrouwen te geven dat de ruimte
voor verbetering zal worden benut en dit vertrouwen zal worden beloond.
De heer Van Kuppeveld is van mening dat de peiling te kort op de invoering van de
werkorganisatie heeft plaatsgevonden. Spreker vertrouwt erop, dat verbetering van de
scores haalbaar moet zijn, zowel bij de kwaliteit van dienstverlening, als in de bedrijfsvoering. De fractie wacht de resultaten in 2020 af.
Reactie college
Burgemeester Verheijen stelt dat de nulmeting uitgangspunt is voor volgende metingen.
Het college is bekend met de genoemde MKB-toets. De portefeuillehouder hoopt voorts,
dat de raad ook zelf antwoord gaat geven op de vragen naar de norm en het ambitieniveau. Wat het college betreft, ligt de ambitie in het hoger scoren dan het landelijk gemiddelde. Er is in Nederland overigens geen enkele overheid die een 8+ heeft gescoord.
Een zeven is al een hele goede score. Er is absoluut ruimte om hogere cijfers te behalen,
onder meer ten aanzien van de digitale dienstverlening. Spreker is blij met de uitgesproken steun voor de organisatie.
De heer Verploegen informeert naar het voornemen om de MKB-toets te implementeren.
Burgemeester Verheijen zegt de MKB-toets als zodanig niet te gaan implementeren. De
peiling die nu is uitgevoerd, bevat echter wel alle elementen uit die MKB-toets en dit
biedt voor college en raad een juiste spiegel, zowel voor dit moment, als voor over twee
jaar.
Mevrouw Wittenberg informeert naar de eerstvolgende acties wat betreft de digitale
dienstverlening voor ondernemers.
De voorzitter geeft aan dat deze technische vraag schriftelijk zal worden beantwoord.
Conclusie / advies: De commissie neemt de informatienota voor kennisgeving aan.
11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Verslag Commissievergadering d.d. 6 december 2018

pagina 11 van 14

Beantwoording technische vragen Peter van ’t Schip aan dhr. Derks
1> Kunnen er zonder problemen, zoals gemeld door afspraken te maken met de crediteuren van de schuldenaar, informatie uitgewisseld worden over de schuldenaar?
Het uitwisselen van informatie met crediteuren over achterstanden is mogelijk mits er voldaan
wordt aan stringente voorwaarden. Om te voldoen aan de vereisten van de AVG gaan wij het
proces van de pilot vroegsignalering inrichten volgens het referentiemodel uit de Handreiking
vroegsignalering van schulden en bescherming van persoonsgegevens. Zeer binnenkort ontvangt u van het college een beslisnota over dit onderwerp.
2> Kunnen er mensen met schulden in beeld komen, die niet op de zwarte lijst thuis
horen en waardoor hun privacy en aanzien geschonden wordt? Denk aan het matchen
van schulden op 1 adres?
Bij vroegsignalering worden geautomatiseerd meldingen van betalingsachterstanden ontvangen
via een ICT-ondersteuning ( RIS Matching van Inforing). Het gaat om betalingsachterstand
huur, energie, water en zorgpremie. De projectcoördinator selecteert uit alle binnengekomen
matches, 10 matches per maand. De overige matches worden verwijderd uit het systeem. Er
worden dus geen lijsten aangelegd van burgers met betalingsachterstanden.
Huishoudens die in beeld komen bij de matching voldoen aan de vooraf geformuleerde criteria
te weten:
- of drie meldingen van een betalingsachterstand bij verschillende partners in één maand,
- of twee achterstanden in twee maanden bij 1 of meer partners, rekening houdend met een
aanlevertijd van 100 dagen.
Niemands privacy en aanzien wordt geschonden omdat wij gaan voldoen aan de vereisten van
de AVG.
3> In Wijchen worden de middelen uit de Meicirculaire voor 2020 46.000 niet bij het
Uitvoeringsplan betrokken. Waarom niet?
De middelen voor 2020 uit de Meicirculaire blijven beschikbaar voor vroegsignalering en preventie. Eind 2019 wordt bepaald hoe de middelen worden ingezet.
Dit is afhankelijk van de uitkomsten van de pilot vroegsignalering die loopt tot 2020 en de resultaten van de andere acties die worden ingezet.
Wij blijven de ontwikkelingen volgen en blijven kritisch kijken wat werkt en wat niet.
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Beantwoording technische vragen over de totstandkoming van de kostenstijging van
MFA Batenburg.
Investeringsramingen
Voor MFA Batenburg zijn door twee adviserende partijen onafhankelijk van elkaar investeringskosten geraamd; door Van Kessel en Janssen Bouwconsultancy en door Croonen Architecten
met behulp van Deerns installatie adviseurs. Deze investeringsramingen komen op hoofdlijnen
met elkaar overeen en hebben geleid tot een gezamenlijk gedragen investeringsraming. Bij de
totstandkoming van deze investeringsraming is nadrukkelijk rekening gehouden met een aantal
factoren zoals de structurele prijsstijgingen van loonkosten en materialen maar ook met de conjuncturele stijging door de krapte op de aanbestedingsmarkt.
Indexen
Het is juist de krapte op de aanbestedingsmarkt die de grootste kostenstijgingen veroorzaakt.
Dit is te zien in de aanbestedingsindexen die de verschillende bouwkostenanalisten hanteren
maar ook in de daadwerkelijke aanbestedingsresultaten van utiliteitsbouw projecten in de regio.
Onze adviseurs die de bouwkosten voor MFA Batenburg hebben geraamd hebben daar veel inzicht in. Aannemers zijn kieskeurig in het aannemen van werk en kiezen daarbij voor werken
met een hoge winstmarge en een laag risicoprofiel. Er wordt niet meer zomaar op een werk ingeschreven.
Toonaangevend bouwkostenanalist BDB zegt het volgende over de kostenstijgingen in de bouw
(artikel Cobouw):
“De kosten in de bouw stijgen nog harder dan verwacht. Dit jaar (2018) staat de kostenstijging
al op 8,5 procent. Bij sommige bouwprojecten vallen de kosten zelfs meer dan vijftien procent
hoger uit dan een jaar geleden, stelt bouwkostenanalist BDB. 'Dit is met name het gevolg van
de schaarste aan bouwers ten opzichte van een toename van de vraag', zegt Ted Peek van
BDB”
MFA Batenburg
De bouw van MFA Batenburg zal naar verwachting in Q3 2019 starten en zal ongeveer een jaar
in beslag nemen. Dit betekent dat er gerekend dient te worden met een gemiddeld te verwachten prijspeil over de periode Q3 2019-Q3 2020. De verwachting van de verschillende bouwkostenanalisten is dat de kostenstijgingen van het niveau van 2018 zeker tot 2020 zullen aanhouden. Hoeveel deze kostenstijgingen exact zijn zal de toekomst uitwijzen.
Bovenstaande factoren hebben geleid tot een totaal geraamd investeringsbedrag voor MFA
Batenburg van € 3.636.000,= Dit is ruim 23 % hoger dan het door de gemeenteraad vrijgegeven bedrag voor de bouw van € 2.950.000,= Het nieuwe geraamde investeringsbedrag van €
3.636.000,= houdt rekening met zowel de kostenstijgingen vanaf medio 2017 tot eind 2018 als
de nog te verwachten kostenstijgingen tot oplevering van het gebouw.
Het financiële gat verwachten wij op te vangen met subsidies en een taakstelling in het bouwteam. De benodigde subsidies lijken kansrijk en we hebben er vertrouwen in dat hiermee het
investeringsbedrag voor MFA Batenburg gedekt wordt.
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Antwoord op de mondelinge vraag inzake de resultaten van de burger- en ondernemerspeiling 2018 (18 7 22709) van de fractie van D66 tijdens de commissievergadering van 6 december jongstleden.
Vraag
Met welke verbeteringen in de sfeer van digitale dienstverlening aan ondernemers is de Werkorganisatie Druten Wijchen bezig?
Antwoord van College
Doorontwikkeling van de website is een continu proces. De volgende verbeteringen zijn onlangs
aangebracht of staan op stapel:
-

-

-

Het afgelopen half jaar heeft men zich voornamelijk gefocussed op het ontwikkelen, releasen en harmoniseren van de nieuwe websites voor Druten en Wijchen. Daarin zijn ook
ondernemers meegenomen.
De structuur/indeling van de website is op het onderdeel Ondernemen recent aangepast
en aangevuld met relevante informatie. Dit in overleg met de accountmanagers op basis
van feedback van ondernemers. Zodra er een signaal is dat het wenselijk is dat een bepaald formulier op de website komt, wordt dit opgepakt.
In de loop van de tijd zijn worden steeds meer webformulieren met E-herkenning (een
inlogmiddel voor bedrijven, zoals DigiD dat is voor inwoners) op de website van de gemeente Wijchen gezet, te weten;
o Eerste kwartaal 2019:
 Evenementenvergunning
 Melding evenement
 Klacht indienen
o Tweede kwartaal 2019:
 Gemeente aansprakelijk stellen
Deze zijn specifiek bedoeld voor ondernemers.
De beheerders van de website gaan begin 2019 een bijeenkomst plannen met enkele
ondernemers, te weten Rosanne Pak (CMW), Arjan Moerman (MKB Wijchen), en Willy
Brink (parkmanager Bedrijventerrein Wijchen-Oost en Bijsterhuizen). Het doel van de
bijeenkomst is om bij hen te peilen op welke onderdelen we hoe de digitale dienstverlening aan ondernemers kunnen verbeteren.
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