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1.

Opening en mededelingen
De voorzitter, mevrouw Hoogteijling opent de commissievergadering, heet de aanwezigen welkom en meldt de spreektijden.
Voorts meldt zij de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het Nederlands Debat
Instituut die deze vergadering komt observeren. Daarom zal het voorzitterschap tussentijds wijzigen.

2.

Verslag commissievergadering van 13 september 2018
Er zijn geen wijzigingen op het verslag binnengekomen. Het verslag kan ongewijzigd
vastgesteld worden.
Besluit: Het verslag wordt conform vastgesteld.

3.

Mededelingen van het college
Wethouder Derks meldt dat de gemeente Wijchen op de Nationale Coming Out Day (11
oktober) de regenboogvlag heeft gehesen.
Wethouder Loermans meldt dat de DAR heeft laten weten vanwege gebrek aan chauffeurs en auto’s problemen te hebben met het inzamelen van oud papier op een aantal
routes. In de gemeenten Druten en Beuningen is door een aantal bedrijven niet ingeschreven, waardoor per januari 2019 problemen ontstaan die gezamenlijk opgelost dienen te worden. Hierin worden ook de routes van Nijmegen en Heumen meegenomen.
Groesbeek heeft onlangs aanbesteed en heeft geen probleem.
Een groot deel van de routes moet worden verplaatst naar overdag, aangezien er dan
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wél chauffeurs beschikbaar zijn. Momenteel worden de verenigingen geïnformeerd. Binnenkort zal de gemeenteraad via een memo nader worden geïnformeerd over de geschetste problematiek.
De heer Roosenboom wijst op bijplaatsingen, waardoor de vuilophalers alsnog moeten
tillen.
Wethouder Loermans verwijst naar het dringende verzoek van de raad om de mogelijkheid van bijplaatsing open te laten.
4.

Vragen aan het college vanuit de gemeenschappelijke regelingen
Er zijn geen vragen aan het college vanuit de gemeenschappelijke regelingen.

5.

Rondvraag
Mevrouw Vereijken is benieuwd welke activiteiten de gemeente organiseert tijdens de
Nacht van de Nacht op 27 oktober a.s.
Wethouder Burgers geeft aan dat hierover nog nagedacht wordt. Hij komt hierop terug.
De heer Evers verwijst naar een brief (2016) van ProRail inzake de lange wachttijden bij
drie spoorwegovergangen. ProRail zal uiterlijk in 2020 tot de uitvoering van technische
maatregelen overgaan. Gezien de vele irritaties en de gevaarlijke situaties, is het onwenselijk nog twee jaar te wachten op de beloofde maatregelen. De fractie vraagt wanneer
ProRail actie gaat ondernemen en wat de gemeente kan doen als deze actie uitblijft.
Wethouder Loermans zegt dat hierover regelmatig contact met ProRail plaatsvindt en het
college heeft tijdens het onlangs gevoerde gesprek ongenoegen geuit. De wethouder zal
de raad schriftelijk informeren over de uitleg van ProRail, alsmede over de geluidsoverlast van de wissels.
Wethouder Loermans zegt toe de raad bij te praten inzake de A50-lobby.

6.

18 1 440

Samen naar een duurzaam Wijchen (beslisnota)

De voorzitter leidt de bespreking kort in. Het college biedt de raad een energieplan (tot
2022) aan, dat op hoofdlijnen is geformuleerd en waarin wordt aangegeven hoe het college denkt tot een energieneutraal Wijchen te kunnen komen. Met instemming, geeft de
raad opdracht tot de uitvoering van vijftien projecten, die door de gemeente, dan wel
door externe partijen kunnen worden uitgevoerd. Tevens wordt de raad gevraagd in te
stemmen om vanaf de begroting 2019 structureel € 200.000 voor duurzaamheidsdoelen
beschikbaar te stellen en het personeelsbestand uit te breiden met een programmamanager Duurzaamheid.
De voorzitter kondigt een inspreker aan, zijnde mevrouw M. Kosse.
Inspreekreactie
Mevrouw Kosse voert het woord namens een groep bezorgde burgers. Zij spreekt haar
zorgen uit over de gemeentelijke huisbank ING. Met de ING investeringen in enorme
palmolieplantages, verdwijnen veel bomen, en dientengevolge dieren, uit de tropische
regenwouden en worden bovendien mensenrechten geschonden. Door het verbranden
van de bomen komt veel CO2 vrij. Zij verzoekt de gemeente haar verantwoording te nemen en middels een brief van ING te eisen te stoppen met het financieren van deze
praktijken. Wat dit betreft, heeft Aegon een goed voorbeeld afgegeven. Het zou lovenswaardig zijn als de gemeente niet alleen voor de eigen inwoners zorgt, maar voor alle
mensen op deze planeet. Desgevraagd stelt mevrouw Kosse dat Triodos afziet van dergelijke investeringen en waarschijnlijk geldt dit ook voor ASN.
Eerste termijn
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De heer De Kievit constateert dat de gemeente hoge duurzaamheidsambities heeft. Hij is
teleurgesteld in de ‘muizenstapjes’ in voorliggende nota en constateert dat slechts 0,2
procent van de begroting jaarlijks wordt ingezet om in 2040 energieneutraal te zijn. De
fractie spreekt over een nota waarvoor het college zich moet schamen.
De heer Verharen is het niet eens met Sociaal Wijchen. Sedert begin 2016 is er al veel
gebeurd, zoals het Nationaal Klimaatakkoord, de aangekondigde Klimaatwet, het Gelders
Energieakkoord, de Routekaart Energietransitie regio Arnhem Nijmegen en medio 2019
moet het Regionaal Energieplan gereed zijn. Tevens heeft men te maken met het interbestuurlijke programma. Voorts zijn er diverse afspraken gemaakt, regelingen en wetten
aangekondigd en ingevoerd. Vanaf 1 juli 2018 moet aardgasloos worden gebouwd en in
2020 moet men het Waterplan op wijkniveau gereed hebben. Voorts is aangekondigd dat
vanaf 2030 de verkoop van diesel- en benzineauto’s is verboden. In voorliggend plan is
goed rekening gehouden met al deze ontwikkelingen. De fractie complimenteert de ambtenaren en het college hiermee.
Bij de nulmeting in 2016 werd gesproken over het opwekken van schone energie binnen
de gemeentegrenzen. Kernachtig Wijchen wil echter samen met de regio, de provincie en
het Rijk met deze uitdaging verder aan de slag. De fractie vindt het opvallend dat in
2016 de verantwoording bij de wethouder Duurzaamheid lag en nu bij het gehele college. In dit plan is ook meer aandacht geschonken aan de transitie bij bedrijven, die twee
derde van de energie verbruiken. In 2016 heeft de fractie al aangegeven, dat er meer
aandacht en ruimte moet komen voor innovatie en technische ontwikkelingen. De voorgestelde aanpak geeft hier meer ruimte voor.
Kernachtig Wijchen vindt het uitstekend dat in Nederland één rekenmethode gebruikt
gaat worden, maar verzoekt de milieuresultaten goed inzichtelijk te maken. De fractie
stelt voor naar een nieuwe benaming voor de duurzaamheidslening te zoeken. Communicatie is een belangrijke factor en moet gericht zijn op het enthousiast maken van de
inwoners en de ondernemers. Het aanstellen van een programmamanager is een belangrijke stap. Duurzaamheid is geen afzonderlijke taak, maar moet een standaardonderdeel
zijn in alle bedrijfsprocessen. De fractie vindt het budget voor de programmamanager
aan de lage kant, zeker omdat dit gedeeld moet worden met de gemeente Druten. Zowel
kwaliteit, als capaciteit is in dezen belangrijk, mogelijk gefinancierd uit het nog te ontvangen IBP-budget.
De fractie verzoekt om een inventarisatie van het gebruik van zonnepanelen zonder
duurzaamheidslening. In het voorliggend plan ontbreekt de aankoop door inwoners en
bedrijven van groen gas en groene stroom elders. De fractie kondigt een mogelijk amendement òf motie hierover aan.
De heer Van Wanroij meldt dat het CDA niet echt blij wordt van voorliggend plan, maar
ziet nog wel mogelijkheden. Met het Energieplan is een goede basis gelegd om met betrokkenen de gemeente duurzaam te maken. Het CDA wil hier invulling aangeven door
het plan SMART te maken. Het moet duidelijk zijn wat de resultaten zijn. Daarnaast
moeten inwoners en bedrijven meer worden betrokken en moeten kansen worden benut.
Om het plan SMART te maken, moet van de vijftien projecten duidelijk zijn wat deze opleveren in besparing, opwekking en CO2-reductie. Spreker maakt een vergelijking met
het energie opwekken middels zonnepanelen en windmolens. Hij wil van elk projectidee
weten wat dit oplevert en deze informatie in bijlage aan het Energieplan toevoegen.
Het CDA is van mening dat bewoners en bedrijven nog onvoldoende worden betrokken
bij de plannen en dat de gemeente te veel zelf aan het stuur wil zitten. Met betrokkenheid wordt draagvlak gecreëerd. Binnen de gemeente zijn er al enthousiaste pioniers die
een voorbeeld kunnen zijn, maar ook een aanjaagfunctie kunnen hebben voor alle Wijchenaren. De fractie stelt voor een Kopgroep Energietransitie te installeren die kennis en
ervaring deelt met alle inwoners en die ook als sparring partner voor de programmamanager kan dienen.
Daarnaast stelt de fractie voor een Wijk van de Toekomst te selecteren en te installeren
conform het Gelders Energieakkoord, als voorbeeld voor andere wijken. In deze wijk
gaan bewoners samen naar ideeën voor verduurzaming zoeken en zullen elkaar daarbij
helpen. Een door de gemeente aan te stellen wijkregisseur kan de bewoners daarbij on-
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dersteunen. Een en ander naar voorbeeld van de wijk Hengstdal in Nijmegen.
Voor het benutten van kansen moeten projecten worden gezocht die direct resultaat
kunnen opleveren. Het CDA kondigt een amendement aan om een onderzoek te starten
naar de plaatsing van zonnepanelen op de Vormerse en Wezelse Plas. Op de Vormerse
Plas, die eigendom is van de gemeente, kan volgens de fractie acht hectare zonnepanelen worden gelegd voor 1.400 woningen. Tevens kan de gemeente hiermee de nodige
huurinkomsten genereren. Op de Wezelse Plas kunnen vijf hectare aan zonnepanelen
worden gelegd. Volgens het CDA zijn er meer van dergelijke plekken geschikt als zonnepark zonder kostbare landbouwgrond te gebruiken. De fractie doet een voorstel om snel
een inventarisatie uit te voeren naar deze percelen in de gemeente ondersteund door de
zonneladder. Het is niet alleen de vraag hòe de gemeente gaat verduurzamen, maar ook
wanneer. De fractie stelt voor dit snel te doen, zodat er nog volop keuze is en wordt
voorkomen dat er provinciaal beleid wordt opgelegd.
De heer Gatzen wil over de inbreng van de inspreekster nadenken en hierop later terugkomen.
De fractie is zeer positief over voorliggende nota. Het hele college draagt hierin verantwoordelijkheid. In de nota staat beschreven wat de gemeente concreet gaat doen. De
PvdA hoopt dat dit document de raad op de juiste weg zet naar het te bereiken doel.
De fractie mist echter wanneer de gemeentelijke organisatie zelf energieneutraal is.
Spreker gaat uit van 2030 en vraagt of het college al heeft berekend wat daarvoor nodig
is. Hij ziet de genoemde 0,2 procent van de begroting als een eerste stap om regie te
nemen en plannen te maken. Gaandeweg zullen er aanvullende projecten zijn en middelen worden vrijgemaakt.
Spreker nodigt Sociaal Wijchen uit samen een weg te vinden om de energietransitie op
te pakken.
De PvdA omarmt het voorstel van het CDA om een kopgroep Transitie in te stellen en
samen te kijken naar mogelijkheden. De fractie is er geen voorstander van om de plassen vol te leggen met zonnepanelen.
Mevrouw Peters-Vroom constateert dat er weliswaar vele ideeën worden gelanceerd,
maar ook dat deze nog weinig concreet zijn. Zij acht dit echter inherent aan de huidige
fase. De fractie is benieuwd welke voorstellen de wethouder aan de raad voorlegt over
bestemmingsplanwijzigingen of wat betreft aanvragen van budget. De VVD is ook benieuwd naar concretisering wat betreft de zonneakkers.
Het plan van de deelauto moet volgens de VVD wel worden gestimuleerd en gefaciliteerd, maar moet niet door de gemeente worden gefinancierd. Dit moet aan de markt
worden overgelaten.
De fractie onderschrijft de plannen in voorliggende nota, maar er is geen sprake van een
compleet plan. De VVD Wijchen heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een aantal
concrete voorstellen op het gebied van duurzaamheid verwoord. Deze voorstellen maken
nog geen deel uit van voorliggend plan. Spreker verwijst naar voorstellen inzake geothermie en gebruik van gemalen. De fractie roept het college op dit document dynamisch
te maken, aan te vullen met nieuwe ideeën, nieuwe doelen te stellen en oude te herijken.
De VVD kondigt een amendement aan over de informatievoorziening richting de raad. Bij
nieuwe collegevoorstellen dient te worden aangegeven wat de besparing in kilowattuur is
en wat dit betekent in relatie tot de totale energietransitie. Daarnaast verzoekt de fractie
aan te geven wat het rendement van de investering is. Spreekster vraagt de overige
fracties naar hun standpunt inzake het aangekondigde amendement en hoopt op een gezamenlijk draagvlak.
Mevrouw Dauphin herhaalt een aantal uitspraken inzake duurzaamheid vanuit de fracties
van de VVD en de PvdA. D66 is blij dat het college eindelijk erkent dat het hoog tijd is
voor een aanpak. Het onderliggende projectenplan is echter het slechtste plan dat
spreekster in acht jaar tijd voorbij heeft zien komen: het ontbreekt aan actie, aan concrete doelen en aan een tijdpad. De PvdA en VVD zijn mede-indieners van de Klimaatwet, maar op lokaal niveau wordt deze ambitie niet zichtbaar. Spreekster is boos dat
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loos bouwen onzin is. Het huidige plan beoordeelt de fractie als laf, zwak en ontoereikend. De gemeente schuift de verantwoordelijkheid af op maatschappelijke partners, privé-personen en bedrijven, die vervolgens afhaken. D66 stelt dat het college niet durft te
kiezen.
Het voorstel is op een aantal punten concreet, maar dit betreft zaken die geen actie van
de gemeente behoeven, zoals gasloos bouwen. Ook wordt het aantal laadpalen in vier
jaar tijd slechts verhoogd van 17 naar 30.
D66 heeft de volgende concrete voorstellen:
Evaluatie van de gedragscode in januari 2019;
Het (vracht)verkeer in het dorp beperken en fietsstraten rondom het dorp aanleggen;

Investeren in fietspaden en –stallingen;

Fijnstof en CO2-uitstoot verder beperken;

Restwarmte van de industrie nu al gebruiken;

Energielabels voor gemeentelijk vastgoed en woningen in 2023;

Een nieuw plan maken voor omgekeerd afval inzamelen om de VANG-doelstellingen
te realiseren;

Een duurzame huisbank kiezen.
D66 kondigt amendementen aan die de intentie hebben om het projectenplan beter en
concreter te maken.
De fractie stelt voor iemand aan te stellen om subsidies te genereren in plaats van een
programmamanager. De fractie benadrukt dat het tijd is dat de raad beseft dat er geld
nodig is voor de energietransitie.



De heer Van Kuppeveld kan in grote lijnen instemmen met de uitvoering van het plan
‘Samen naar een duurzaam Wijchen’. De fractie informeert naar de onderbouwing van
het structureel toekennen van € 200.000.
Wijchen Lokaal zet vraagtekens bij het aanstellen van een programmamanager en stelt
voor te onderzoeken of deze werkzaamheden binnen de bestaande formatie uitgevoerd
kunnen worden.
De raad moet zelf aan de slag, het bewustzijn verhogen en tegelijkertijd de omgeving
stimuleren door actief de aansluiting te zoeken bij bewoners, organisaties en ondernemers om samen de ambitie te realiseren. De fractie pleit voor een jaarlijkse evaluatie
van de te behalen doelen, zeer regelmatige terugkoppeling naar de bewoners via de media en meer frequente publicaties over duurzaamheidsleningen. Het college dient het
goede voorbeeld te geven. Wijchen Lokaal is van mening dat windenergieprojecten te
veel aandacht krijgen en vraagt meer aandacht voor zonnepaneelvelden en het gebruik
van waterkracht.
Reactie college
Wethouder Burgers legt uit dat de structurele bijdrage van € 200.000 procesgeld betreft
om partijen aan de voorkant te helpen over de drempel te komen om te verduurzamen.
Bij Arcus is € 7.000 geïnvesteerd, terwijl er voor een bedrag van € 350.000 zonnepanelen op het dak ligt. Daarnaast kost het verduurzamen van 400 woningen € 10 miljoen
euro en kosten leningen aan particulieren en bedrijven € 3,5 miljoen. De wethouder wijst
op het werkgelegenheidseffect en de economische boost voor de Wijchense bedrijven
door deze grote investeringen.
Vanuit het Klimaatakkoord volgt een rekenmodel dat voor iedereen hetzelfde is en de intentie heeft om het rendement beter in beeld te krijgen. Bij een groot aantal projecten
gaat het echter niet alleen over het economische rendement, maar ook over het sociale
en technische rendement. De wethouder geeft aan dat het een dynamisch document betreft. Verdere uitwerking dient gezamenlijk én SMART te gebeuren. De wethouder zal de
raad betrekken bij grotere stappen.
Wat betreft de deelauto, stelt de wethouder dat het er hierbij over gaat om iedereen te
overtuigen om te verduurzamen. Verduurzamen gebeurt gezamenlijk binnen het college
en het gehele ambtelijk apparaat. De programmamanager is nodig om dit te bundelen en
de projecten van de grond te krijgen.
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Naar het energieneutraal maken van het gemeentelijk apparaat zal een onderzoek verricht moeten worden.
De raad heeft bepaald dat in 2019 de gedragscode geëvalueerd moet worden. Dit zal
echter niet alleen in de raad gebeuren. Het college zal een voorstel aan de raad voorleggen.
Tweede termijn
De heer De Kievit verwijst naar de stelling in voorliggend voorstel “dat er in Wijchen een
grote bereidheid bestaat om te verduurzamen”. Dit betekent dat er niet zo’n sterke ‘aanjaagfunctie’ nodig is. Sociaal Wijchen informeert naar de investering van € 200.000. De
fractie is van mening dat deze gelden naar de verkeerde middelen gaat, omdat van dit
bedrag ook het maatschappelijk vastgoed moet worden verduurzaamd. Wat dit betreft,
ligt er nog een grote opgave.
De heer Gatzen interrumpeert en stelt dat deze middelen niet naar maatschappelijk
vastgoed gaan, maar bedoeld zijn om inzichtelijk te maken wat er moet gaan gebeuren.
Voor voorbereiding en communicatie zijn financiële middelen nodig, zodat initiatieven
daadwerkelijk ontplooid kunnen worden. Voor de duurzaamheidslening zijn andere middelen beschikbaar.
De heer De Kievit stelt vast dat het benodigde geld voor verduurzaming niet in de Begroting 2019 en de meerjarenbegroting is opgenomen. Er is wel geld nodig om de plannen
te kunnen uitvoeren. Sociaal Wijchen heeft besloten op dit moment nog niet met voorstellen te komen en memoreert de verduurzamingsvoorstellen van de fractie inzake het
gemeentekantoor en de honende reacties die de fractie toen ten deel vielen. De fractie
wil bezien of er voldoende draagvlak is voor een eventueel amendement om meer middelen beschikbaar te stellen.
Mevrouw Dauphin zou het jammer vinden wanneer Sociaal Wijchen haar voornemens
een half jaar na de verkiezingen laat liggen. Ze wijst op de taak van een gekozen volksvertegenwoordiger en adviseert hem om de overige fracties van goede ideeën te overtuigen.
De heer De Kievit heeft nog last van de uitspraak van Kernachtig Wijchen toentertijd:
“We zijn wel goed, maar niet gek”, maar zal nadenken over de reactie van D66. De fractie is van mening dat het het college aan lef ontbreekt om de verduurzaming groots aan
te pakken.
De heer Verharen is blij met de positieve insteek van het CDA. De fractie steunt het idee
van de VVD inzake het milieurendement. Wat de inbreng van Sociaal Wijchen betreft,
benadrukt de fractie dat realiteitswaarde van plannen het uitgangspunt moet zijn.
Spreker wijst er op dat het bedrag van € 200.000 moet worden gezien als procesgeld.
Daarnaast moeten nog verschillende geldstromen op gang komen, zoals de IBP-middelen
en provinciale gelden. In het genereren van deze gelden moet de gemeente ook een rol
vervullen. De gemeente moet in dezen inderdaad een voorbeeldfunctie vervullen en het
is de vraag op welke manier deze voorbeeldfunctie zou moeten worden ingevuld. De heer
Verharen stelt dat D66 een populistische partij is en voelt er niet voor om in te gaan op
de inbreng van D66.
Mevrouw Dauphin vraagt de heer Verharen om concreet aan te geven wat de gemeente
Wijchen zélf gaat doen om Wijchen energieneutraal gaat maken. D66 vraagt drie doelen
te benoemen uit voorliggend plan die de gemeente zélf gaat oppakken.
D66 stelt dat deze antwoorden niet in voorliggend plan kunnen worden gevonden.
De heer Verharen stelt dat wat dit betreft geen opdracht aan het college kan worden gegeven. De verduurzaming is een gezamenlijk streven. Hij vraagt hoe D66 tegenover de
regionale aanpak staat. Zijns inziens is die een goed streven.
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Mevrouw Dauphin bevestigt het belang van een regionale aanpak, maar daarnaast zijn er
heel veel zaken die Wijchen zelf kan gaan oppakken zonder afhankelijk te zijn van andere partijen. Als windmolens regionaal worden aangepakt, zal de gedragscode van de gemeente ook aangepast moeten worden.
De heer Verharen constateert dat Kernachtig Wijchen de verduurzaming regionaal wil
oppakken, terwijl D66 al allerlei stappen wil zetten.
De heer De Kievit interrumpeert en verwijst naar een buurgemeente die windmolens
gaat opstellen aan de rand van de gemeentegrens van Wijchen. Hij suggereert met deze
gemeente in gesprek te treden om eveneens dergelijke plannen te ontwikkelen aan de
gemeentegrens. Als Kernachtig Wijchen met een dergelijk voorstel komt, is dàt de winst
van het regionaal aanpakken.
De heer Verharen wijst er op dat gezamenlijk met de regio Arnhem Nijmegen moet worden gewerkt aan een Regionaal Energie Strategieplan. Daar zullen acties uit volgen, die
Wijchen kan oppakken. Uiteindelijk zal de gemeente aan de slag moeten.
Mevrouw Dauphin interrumpeert en stelt dat Kernachtig Wijchen de verantwoording bij
de regio legt. Het wordt tijd dat de gemeente haar eigen verantwoordelijkheid oppakt.
De heer Verharen is van mening dat het de verantwoordelijkheid van de gemeente is om
samen met de regio aan de slag te gaan.
Mevrouw Dauphin wijst op mogelijkheden die de gemeente kan oppakken binnen de eigen verantwoordelijkheid, zoals het aanpakken van het verkeer in het dorp en het afvalbeleid. Wat dit laatste betreft, wijst ze op het halen van de VANG-doelstellingen. De lokale aanpak én de regionale aanpak zijn van belang en de tijd dringt.
De heer Verharen stelt dat in voorliggend plan wel degelijk zaken zijn vermeld die de
gemeente kan oppakken, zoals het stimuleren van het gebruik van zonnepanelen en de
duurzaamheidslening. Vanuit deze plannen kunnen gemeentelijke projecten ontstaan.
Mevrouw Dauphin wijst er op dat de duurzaamheidslening ooit vanuit D66 is ingebracht
en inmiddels bestaand beleid betreft. Het stimuleren van gebruik van zonnepanelen betekent dat andere mensen iets moeten gaan doen.
De heer Verharen stelt dat er een heel rijtje aan projecten is vermeld.
De heer Van Wanroij onderschrijft de inbreng van D66 en is ook van mening dat projecten geconcretiseerd moeten worden. Met behulp van de genoemde € 200.000 moeten
primair projecten worden gedefinieerd in combinatie met verwachtingen wat deze projecten gaan opleveren.
De heer Verharen is het ermee eens dat projecten concreet gemaakt moeten worden.
Bepaalde concrete plannen zullen zelf worden opgepakt en andere plannen zullen samen
met de regio zullen worden opgepakt. Voorliggend plan is echter een plan op hoofdlijnen
waaruit concrete plannen zullen ontstaan.
Desgevraagd geeft spreker aan dat hij geen problemen heeft met een amendement van
D66 over het evalueren van de gedragscode in januari 2019. De afspraak is immers dat
de evaluatie in 2019 zal plaatsvinden. Dat mag ook januari worden.
De heer Van Wanroij is blij met de steun van de meeste partijen voor de ideeën vanuit
het CDA. Er zullen voorstellen volgen. Het CDA verwacht van de wethouder dat de plannen worden geconcretiseerd en verzoekt in een bijlage het rendement van de plannen
weer te geven, dan wel een indicatie hiervan.
Mevrouw Dauphin stelt het CDA voor om een aantal amendementen in te dienen. Wellicht kan dit sturingswaarde bieden om het college op het juiste spoor te zetten.
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De heer Van Wanroij heeft graag de bereidheid om dit samen met D66 op te pakken.
Desgevraagd komt de fractie met voorstellen voor het plaatsen van zonnepanelen. Spreker is van mening dat Kernachtig Wijchen zich erg negatief opstelt wat de techniek betreft. De gemeente moet in 2023 over zestien procent vernieuwbare energie beschikken.
Het is zaak nu actie te ondernemen.
De heer Gatzen verwijst naar een krantenartikel waarin wordt aangekondigd dat de gemeente twee miljoen euro gaat bezuinigen op jeugdzorg, bijstand en maatschappelijke
hulp om projecten als het kasteel en dergelijk te kunnen realiseren. De PvdA zal bij een
keuze kiezen voor investeren in de Wmo en niet voor dergelijke projecten of duurzaamheid. De gemeente dient primair en maximaal verduurzaming te stimuleren.
Desgevraagd geeft spreker aan dat de PvdA Wijchen - in afwijking van het landelijke
standpunt van de PvdA - inzet op lokale belangen. De fractie ziet weliswaar de noodzaak
van windmolens.
In het voorliggende plan volgt het college het juiste pad. De fractie stelt voor om raadsbreed de handschoen op te pakken en zal goede voorstellen van D66 en andere partijen
steunen. Aansluitend op de inbreng van Kernachtig Wijchen over verduurzaming van de
gemeentelijke organisatie, stelt de PvdA een motie voor teneinde in kaart te laten brengen wat daarvoor nodig is.
Mevrouw Peters-Vroom wacht de evaluatie wat betreft de deelauto’s af. Zij stelt voor het
landelijk rekenmodel toe te passen zodra dit beschikbaar komt en suggereert dit in alle
toekomstige nota’s te verwerken. De fractie is benieuwd naar het amendement van Sociaal Wijchen. Spreekster licht desgevraagd toe, dat de VVD sneller in voorstellen zal
meegaan als een kortere terugverdientijd in euro’s aantoonbaar is. Zij vraagt of het CDA
verwacht dat een programmamanager overbodig wordt als er een kopgroep Energietransitie wordt ingesteld.
De heer Van Wanroij vindt het belangrijk dat bewoners goed worden betrokken. Een
kopgroep Energietransitie kan de brug vormen tussen de programmamanager en de bevolking en is een soort verlengstuk om het draagvlak te vergroten.
Mevrouw Peters-Vroom ziet de voorstellen van het CDA en de PvdA tegemoet. Zij vraagt
zich af of de vele voorstellen van D66 financieel zijn onderbouwd.
Mevrouw Dauphin bevestigt dat een en ander geld gaat kosten. Het is nog niet bekend
hoeveel dat zal zijn. In 2019 moet een begin worden gemaakt met het in kaart brengen
van de kosten en moet de dekking in beeld worden gebracht. Voorliggend projectenplan
heeft nog niets met de begroting te maken en ook de voorstellen die nu op tafel komen
hebben nog niets met de begroting te maken. Voor het vrachtwagenvrij maken van het
centrum verwijst de fractie naar plannen in andere steden, zoals elektrisch vervoer.
Spreekster stelt dat de woorden van de wethouder weinig inhoud hebben.
De heer Gatzen stelt dat in deze meningsvormende ronde de aangekondigde amendementen van D66 besproken hadden kunnen worden. De fractie informeert naar de concrete ideeën van D66.
Mevrouw Dauphin verwijst naar de opsomming in eerste termijn, zoals de evaluatie van
de gedragscode per 1 januari 2019, het opstellen van een vervangend plan voor omgekeerd inzamelen teneinde de VANG-doelstellingen te kunnen realiseren en het starten
van een onderzoek naar de mogelijkheid de restwarmte van het zwembad en Fermacell
te gebruiken voor wijkverwarming. Aan een projectenplan is nog geen geld gekoppeld.
De heer Van Kuppeveld zal de inbreng van de overige fracties betrekken in zijn besluitvorming.
Besluit: De commissie adviseert de beslisnota als bespreekstuk voor de raadsvergadering te agenderen. Er zijn amendementen aangekondigd door het CDA, de VVD en D66,
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waarbij D66 over meerdere amendementen spreekt. Kernachtig Wijchen spreekt over
een amendement òf motie. Sociaal Wijchen overweegt een amendement in te dienen.
7.

18 1 22110

Bestuurlijke reactie Wijchen inzake regioproces Meanderende
Maas (informatienota)

De voorzitter mevrouw Hoogteijling leidt de bespreking kort in. De projectorganisatie
Meanderende Maas betreft een samenwerkingsverband dat onder meer de dijk tussen
Ravenstein en Lith wil verbeteren en de Maas meer ruimte wil geven. Zo wordt de hoogwaterbescherming in de regio verbeterd. De projectorganisatie verkent samen met belanghebbenden op welke manier de toekomstige veiligheidsmaatregelen kunnen samengaan met het verbeteren van natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie.
De stuurgroep Meanderende Maas biedt gemeentebesturen de ruimte opvattingen kenbaar te maken bij het concept Kansrijke alternatieven. Dit als onderdeel van de informele
bestuurlijke consultatie. De collegereactie aan de stuurgroep ligt voor.
Mevrouw Joosse-De Visser dankt voor de informatienota. Veiligheid is een primair belang
en ze verwijst hierbij met name naar bescherming tegen overstroming en wateroverlast.
Naast het veiligheidsbelang zijn er kansen voor de regio aan de Maas voor natuur, recreatie en leefomgeving. De fractie kan de reactie van het college grotendeels onderschrijven, maar vraagt wat er concreet nodig is wat betreft het dijklichaam bij Batenburg en
op welke manier de bewoners daarover worden geïnformeerd.
In de bestuurlijke samenvatting wordt tweemaal gesteld dat aan Gelderse zijde ambitie
ontbreekt en dat daarom meer wordt ingezet op de ontwikkeling aan Brabantse zijde. De
fractie vraagt wat er met het gebrek aan ambitie wordt bedoeld en of hieronder ook de
gemeente Wijchen wordt gerekend. Als hiermee de provincie wordt bedoeld, vraagt het
CDA zich af of hierover vanuit de gemeente Wijchen overleg met de provincie heeft
plaatsgevonden. Voorts vraagt de fractie of het college bereid is inspanningen te verrichten om de ambities te verhogen.
Onderdeel van het verkiezingsprogramma is het fietspad van Batenburg naar Niftrik. Het
CDA vraagt zich af waaruit het college afleidt dat de kans op dit fietspad kleiner is geworden en wil graag weten welke inspanningen het college alsnog gaat plegen om genoemd fietspad binnen dit project gerealiseerd te krijgen. Het CDA mist de relatie met de
enkelspoorbrug bij Ravenstein. De spoorbrug wordt al langer beschouwd als een belemmering voor de doorstroming van de Maas en beperkt de bergingscapaciteit van de rivier
bij hoog water. Bovendien blijkt dat Wijchen herhaaldelijk per spoor niet bereikbaar is
vanwege calamiteiten op het enkelspoor. Derhalve vraagt het CDA waarom de spoorbrug
niet is meegenomen in dit plan en wil weten of het college bereid is dit aandachtspunt
alsnog in te brengen.
De heer Roosenboom kan zich vinden in voorliggende concepttekst. De ruime aandacht
voor de natuur acht de PvdA een positief gegeven. Het Wijchens belang lijkt in Wijchens
nadeel te verschuiven. Het is belangrijk dat het college in de brief meer aandacht hiervoor vraagt. In de brief wordt aandacht gevraagd voor het vrijliggende fietspad. Hopelijk
krijgt de spoorbrug bij Ravenstein door de kritische brief weer aandacht. De fractie
vraagt aandacht voor rust en stilte op sommige plekken nabij de struinpaden en is blij
met de aandacht voor duurzaamheid. De PvdA is van mening dat dit een goede, kritische
brief is die de belangen van de Wijchense gemeenschap maximaal ondersteunt.
De heer Verploegen deelt het ongenoegen dat in deze brief wordt uitgesproken. De gemeente is in dit project een bankspeler geworden. Daarnaast vinden bijna alle ontwikkelingen aan Brabantse zijde plaats. Het is jammer dat daardoor de meekoppelkans aan de
Gelderse kant erg beperkt is, omdat er kansen lagen voor cofinanciering voor het doortrekken van het vrijliggende fietspad bij Batenburg of de ontwikkeling van struinpaden.
De gemeente is echter een van de tien partners, waardoor niet alle wensen in vervulling
kunnen gaan. De VVD vraagt nadrukkelijk aandacht voor de Wijchense belangen en pleit
voor een transparant besluitvormingsproces.
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De heer Herms zet vraagtekens bij de rol van Wijchen. De gemeente kan niet veel met
de gedeelde informatie. In de twee alternatieven ziet de fractie ook geen voordeel voor
Wijchen ontstaan. De fractie wenst veilig achter de dijken te zitten, een vrijliggend fietspad van Niftrik naar Batenburg, struinpaden en natuurontwikkeling in de uiterwaarden.
De heer De Kievit meldt dat Sociaal Wijchen zich kan vinden in voorliggende zienswijze.
Reactie college
Wethouder Loermans concludeert dat de commissie grotendeels akkoord gaat met voorliggende bestuurlijke reactie. In de veiligheidsplannen zou één van de alternatieven verhoging van de dijk bij Batenburg zijn. Dit heeft voor een aantal woningen verregaande
consequenties en is daarom niet opgenomen in de alternatieven. De provincie Gelderland
heeft op dit moment geen natuurontwikkelingsplannen aan de Gelderse zijde van de
Maas. Vandaar dat de plannen zich op de Brabantse zijde richten. Het fietspad is niet van
de baan. De kans is echter klein dat Rijkswaterstaat gaat meebetalen, omdat er aan de
Gelderse kant verder niets gebeurt. Dit plan is in eerste instantie bedoeld voor waterveiligheid. Daarom kan het college hier weinig kritiek op hebben en zal men voor andere
vormen van medefinanciering moeten zorgen. Het college is verheugd dat tussen Batenburg en Appeltern nog wel kansen voor natuurontwikkeling liggen. Met de gemeente
West Maas en Waal is al een afspraak gemaakt over het doortrekken van de toeristische
fietsroute. De kritiek over de spoorbrug is ook in de brief aangegeven. Er is nog enige
wrijving te zien tussen het Ministerie, RWS en de instanties die zich richten op de natuurontwikkeling voor de scheepvaart. Het college blijft aandacht vragen voor de spoorbrug om zo ook het personenvervoer te verbeteren.
Conclusie / advies: De commissie neemt de informatienota voor kennisgeving aan.
8.

18 4 5181

Haalbaarheidsonderzoek renovatie kasteel (beslisnota)

De voorzitter, de heer Verbeeten licht toe dat het haalbaarheidsonderzoek door het college is uitgevoerd in opdracht van de raad. Hierin is de visie maximaal uitgewerkt wat
betreft het gebruik van het kasteel, vergroting van het multifunctioneel gebruik, versterking van de historische beleving en de duurzaamheid. Vanuit deze maximale variant
heeft het college vier afgeleide varianten opgesteld met een aflopende ambitie wat betreft de renovatie van het kasteel. De zogenaamde Basis Plus-variant doet het meest
recht aan de opdracht van de raad.
De voorzitter kondigt twee insprekers aan.
Inspreker 8.a - Mevrouw Oosting, adjunct-directeur van RBT KAN
Inspreker legt de organisatiestructuur van het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem
Nijmegen (RBT KAN) uit. VVV Wijchen is een fysieke schakel in de toeristische informatievoorziening van RBT KAN en richt zich op de toeristische en lokale bezoeker. Naast de
digitale mogelijkheden, heeft de bezoeker behoefte aan een fysieke plek voor persoonlijke informatie. Om de bezoekers gastvrij te ontvangen, is het praktisch om alle toeristische wetenswaardigheden van de regio aan te bieden op locaties waar de bezoekers
reeds zijn. Een locatie als kasteel Wijchen is een goede versterking voor informatievoorziening, een gastvrije ontvangst van Wijchen in samenwerking met museumkasteel Wijchen. RBT KAN juicht deze samenwerking toe. VVV Wijchen verstrekt ook informatie over
de vele fiets- en wandelroutes in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal.
Door middel van toeristische informatievoorziening levert VVV Wijchen een belangrijke
bijdrage aan de promotie van Wijchen, maar ook van de omgeving en het toeristisch bedrijfsleven. Door de informatievoorziening beter aan te laten sluiten op de destinatiemarketing en daarin een herkenbaar en uniform beeld te laten creëren voor de gast, ontstaat de samenhang.
De beleving van de toerist - in alle fasen van een customer journey - dient beter op elkaar aan te sluiten. Productontwikkeling en innovatie van het cultuurhistorisch toeristisch
aanbod is daardoor ook van groot belang. Investeren in toerisme biedt regionale kansen.
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Toerisme lijkt vaak een doel op zich. Daarmee is het denken in economische waarden
dominant. RBT KAN ziet het toerisme echter vooral als een middel om bij te dragen aan
het algemeen belang, het welzijn en de welvaart. Zo vergroot toerisme de leefbaarheid
op vele plekken en blijft het voorzieningenniveau op peil dankzij de bestedingen van de
bezoekers en de recreanten. In de vrijetijdseconomie in de regio Arnhem Nijmegen gaat
€ 1,37 miljard aan bestedingen om en 6,5 procent van de werkgelegenheid is werkzaam
binnen deze sector. De vrijetijdseconomie is een sterk groeiende sector die er zeker toe
doet. Kasteel Wijchen is opgenomen in de internationale marketingcampagne ‘Castle and
Country Houses; Macht en Pracht in de Gelderse Streken’. Investeringen in productontwikkeling en cultuurhistorisch en toeristisch aanbod is zeker van belang voor de regio.
De heer Moerman vraagt of de Castle en Country Houses ook een bijdrage leveren om
het kasteel toeristisch aantrekkelijker te maken.
Inspreker legt uit dat Country en Castle Houses een marketingcampagne is, waarin alle
kastelen in de regio onder de aandacht van de bezoeker worden gebracht. Door de juiste
verhalen te vertellen, kan men de beleving aan de bezoeker overbrengen. Hierdoor beschikt RBT KAN niet alleen over de marketing, maar ook over het product en de inhoud.
De heer De Kievit vraagt of mevrouw Oosting ‘Macht en Pracht’ terugvindt in het Basis
Plus-scenario, of dat een stapje hoger nodig is om de wensen van RBT KAN met het kasteel beter tot zijn recht te laten komen.
Inspreker bevestigt dat een stapje hoger nodig is.
Inspreker 8.b - Mevrouw Bakker-Otten, voorzitter van het museum.
Inspreker heeft tijdens de evaluatie van de budgetfinanciering (2016) reeds aangegeven
dat de gemeente als eigenaar van het kasteel goud in handen heeft. Zij heeft toen ook
haar zorg uitgesproken over het museum als groei en innovatie niet meer mogelijk zou
zijn en als de kwaliteit niet meer gewaarborgd zou kunnen worden. Toeristen komen om
het kasteel te zien en willen naar binnen, maar dat is niet mogelijk.
Gelukkig heeft de raad na haar inspraakreactie destijds een traject ingezet om een visie
op het kasteel te formuleren. Daarna is de maatschappelijke, culturele en toeristische visie getoetst op haalbaarheid met een prachtig plan als resultaat.
Momenteel ligt er een beslisnota voor met vijf uitvoeringsopties. Inspreekster is blij met
het plan en benadrukt de meerwaarde voor het kasteel met een overkapping van de binnenplaats, het verfraaien en verbeteren van de raadszaal, vergaderruimten en de kelder,
verbetering van de toegankelijkheid, het klimaat en de duurzaamheid. Zij spreekt ook
haar waardering uit over de totstandkoming van dit plan en de wijze waarop het college,
de ambtelijke staf en Verlaan & Bouwstra alle betrokkenen bij het museum hebben meegenomen in de planvorming. Voor Wijchen is de revitalisering belangrijk voor het imago.
Voor het museum is dit een geweldige kans om te groeien, bezoekers aan te trekken en
nog meer naamsbekendheid te krijgen. Naast het vertellen van het verhaal van het kasteel en de bewoningsgeschiedenis, wordt ook het verhaal van Wijchen verteld door de
Canon van Wijchen te visualiseren; hierdoor ontstaat een verbinding met de identiteit
van Wijchen als gemeenschap.
Inspreker benadrukt dat vooral het cultuurhistorisch perspectief van belang is voor toerisme en bezoekers. Inspreker citeert een passage uit het coalitieakkoord om te benadrukken dat dit hierbij perfect aansluit. Zij spreekt zich niet uit over de voorliggende varianten, maar maakt een drietal kanttekeningen.
Voor de kasteelbeleving is het vooral van belang de raadszaal, de trouwkamer en de
B&W-kamer een historisch cachet mee te geven. Daarnaast brengt zij de vernieuwde
eerste verdieping onder de aandacht, waar de kantoorruimte blijft en ruimten voor vergaderingen. Zij dringt echter aan op een plek voor historische educatie en verzoekt ook
de huiskapel een historisch cachet mee te geven. Met deze toevoegingen wordt het ook
interessant om rondleidingen door het hele kasteel te gaan verzorgen en van het kasteel
een echt belevingskasteel te maken. Zij pleit ervoor met voorliggend voorstel de kans te
grijpen dit plan zoveel als mogelijk uit te voeren.
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De heer Gatzen vraagt hoe realistisch mevrouw Bakker de kans ziet om fondsen te werven voor een aantal stijlelementen.
Inspreker heeft gevraagd om in het kasteel een aantal historische elementen mee te
nemen. Voor de inrichting van het kasteel moeten fondsen worden verworven. Dit kan in
overleg plaatsvinden of via andere vormen van crowdfunding.
De heer De Kievit vraagt of de gemeente over vijf of tien jaar nog steeds goud in handen
heeft als gekozen wordt voor de variant Basis Plus.
Mevrouw Bakker wil zich niet uitlaten over de scenario’s. Bij een duurzame verbouwing
en herstel van het kasteel in volle glorie en voor het toerisme, zijn de historische elementen van belang.
De heer Moerman vraagt of de openstelling van het museum tijdens de zomer in gevaar
komt als er niet wordt geïnvesteerd in klimaatbeheersing op de tweede verdieping.
Mevrouw Bakker antwoordt bevestigend. Eén van de belangrijke punten is inderdaad de
klimaatbeheersing in het museum. Zij verzoekt dringend dit te verbeteren. Als geregistreerd museum worden er in het belang van de collectie strenge klimaateisen gesteld.
Eerste termijn
De heer Peters Sengers complimenteert de portefeuillehouder en de betrokken ambtenaren met voorliggende beslisnota. Met deze plannen valt er ook inderdaad iets te kiezen.
Het visitekaartje van Wijchen verdient het om in oude stijl te worden hersteld. Dit kost
weliswaar geld, maar levert ook heel veel op. De fractie is met voorliggend plan inmiddels overtuigd van de noodzaak van de overkapping, omdat hiermee de lelijke glazen
puien bij de foyer kunnen verdwijnen en er een fraaie ontvangstruimte ontstaat. De fractie onderschrijft tevens de keuzes voor de entree van het museum en de uitstalling van
het archeologisch depot in het keldermuseum.
Het CDA wil méér dan de minimale variant, maar wijst op het verschil tussen wenselijkheid en haalbaarheid. Mede gezien andere op stapel staande grote projecten, vraagt de
fractie welke financiële ruimte de wethouder in 2019 nog ziet voor dit project. Daarnaast
vraagt de fractie of er een bestemmingsreserve is voor noodzakelijke reparatie aan de
toren. Het CDA heeft voorkeur voor de Basis Plus-variant aangevuld met extra duurzaamheid, zoals zonnepanelen. De fractie overweegt een amendement op dit punt.
De heer Gatzen complimenteert met de helderheid van de beslisnota die de raad veel
keuzemogelijkheden biedt. De PvdA acht het belangrijk het kasteel te renoveren. Het
‘Wijchense Goud’ heeft onderhoud en opwaardering nodig. De fractie ziet de Basis Plusvariant als een startpositie. Daarnaast acht de fractie het niet acceptabel de tweede etage voor klimaatbeheersing uit te sluiten. Bij een dergelijk grote investering mag het hiertoe benodigde bedrag van € 100.000 geen probleem vormen.
Tevens stelt spreker een aantal extra stijlelementen voor op de begane grond en pleit
voor herinrichting van de kapel. Wellicht kunnen op de eerste verdieping enige bezuinigingen plaatsvinden en kunnen de jaarlijkse lasten enigszins omlaag. Spreker verzoekt
de wethouder om een dergelijke variant voor de raadsvergadering uit te werken. De
fractie is geen voorstander van plaatsing van zonnepanelen op het kasteel.
Mevrouw Peters-Vroom dankt de insprekers en dankt voor de beslisnota. De VVD ziet potentie in voorliggende nota. Het renoveren van het kasteel is goed voor iedereen en kan
effect hebben voor het hele centrum. Het lijkt logisch dat hiermee ook het museum een
betere exploitatie kan krijgen. De fractie heeft een voorkeur voor de Basis Plus-variant.
Het kasteel moet bouwkundig opgeknapt worden. De VVD ziet meerwaarde in uitgaven
met een esthetisch doel, renovatie in oude stijl en in het investeren in de warmtepomp
en klimaatbeheersing voor het hele gebouw. De fractie is wel kritisch over de investeringen in de nieuwe vergaderapparatuur en de 20-jarige afschrijvingstermijn hiervan. Mede
op basis van suggesties vanuit de andere fracties, beraadt de VVD zich op een eventueel
amendement. Spreekster vraagt of er een carillon in het kasteel komt en of hiervoor
nieuw krediet nodig is.
De heer Moerman spreekt zijn waardering uit voor mevrouw Bakker, voor voorliggende
beslisnota en voor alle medewerkers. Met de voorgestelde Basis Plus optie wordt het
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kasteel zeker mooi. D66 gaat echter voor de optie Maximaal, omdat Wijchen – aldus het
coalitieakkoord - duurzaam moet worden. Het zou het college sieren hiermee het goede
voorbeeld te geven.
In de Basis Plus-variant zijn alle duurzaamheidsdoelen geschrapt, met uitzondering van
de warmtepomp. In het coalitieakkoord wordt het belang van het kasteel onderstreept in
het kader van toerisme. In het nieuwe kasteel mag de klimaatbeheersing op de tweede
verdieping niet ontbreken. Niet alleen omdat het in de zomer te warm is om publiek te
ontvangen, maar ook vanwege de aanwezige schatten die gebaat zijn bij een constant
klimaat. De fractie acht het een gemiste kans dat in de Basis Plus-variant de beleving
van de museale functie op de beide verdiepingen en de huiskapel zijn geschrapt. Cultuur
krijgt in het coalitieakkoord weinig aandacht, terwijl wel een mooi kasteel wordt beoogd.
Ook kunnen de trouwkamer, de B&W-kamer en de raadszaal een update gebruiken om
beter aan te sluiten op het historisch cachet. D66 vindt de Basis Plus-variant mooi, maar
pleit er voor om gezamenlijk voor het maximale te gaan.
De heer Van ’t Schip meldt dat Wijchen Lokaal er een voorstander van is om wat betreft
het Wijchens kasteel voor het maximale te gaan, indien dit financieel haalbaar is. Het
kasteel is een historisch prestigeobject van de gemeente, waar men zuinig op moet zijn.
Het kasteel moet zoveel mogelijk historisch herkenbaar zijn, eventueel versterkt met
passende historieversterkende details. De ruimtes moeten hun oorspronkelijke aanzicht
terugkrijgen. Radiatoren moeten worden vervangen door vloerverwarming of luchtbehandeling. Wijchen moet trots kunnen zijn op haar uitstraling en toekomstbestendigheid.
Deze toekomstbestendigheid zit in bruikbaarheid, maar zeker ook in duurzaamheid.
Overkapping van de binnenplaats acht de fractie een prima voorstel. De multifunctionele
bruikbaarheid moet verhoogd worden, omdat verhuur financieel aantrekkelijk is. Het museum in het souterrain met de rondgang is een goede oplossing en zal meer mensen
aantrekken. Een warmtepomp is een uitstekend alternatief. Hiermee geeft de gemeente
het goede voorbeeld wat betreft duurzaamheid en energiebeheer. De fractie is ook voorstander van zonnepanelen mits dit geen afbreuk doet aan het historisch aanzicht. De renovatie van de toren dient uitgevoerd te worden. De gemeente moet zelf de regie houden over de renovatie. De exploitatie kan eventueel worden aanbesteed.
Wijchen Lokaal legt een aantal aandachtspunten voor. De aannames wat betreft overheidssubsidies, waaronder van de provincie, moeten worden geverifieerd. Ook moeten
de aannames van de structurele onderhoudskosten verder worden uitgewerkt en geverifieerd.
De tijdelijke huisvestingskosten zijn niet in kaart gebracht en moeten verder worden uitgewerkt. De fractie wil ook nog niet vermelde kosten inzichtelijk hebben. Voorts wil de
fractie een schatting zien van de opbrengsten ná de verbouwing om een goede afweging
te kunnen maken. Het voorstel mag in de toekomst niet tot meerkosten leiden. Daarom
wil de fractie op tijd betrokken worden bij belangrijke beslissingen inzake.
De heer De Kievit memoreert het kasteel als zijn eigen trouwlocatie. Het hebben en in
stand houden van zo’n mooi kasteel brengt echter wel een enorme verantwoordelijkheid
met zich mee. Dit vergt een grote investering. De fractie vraagt zich daarom ook af of
men met de variant Basis Plus recht doet aan het kasteel. Sociaal Wijchen zal een amendement opstellen met de intentie om het plan op een hoger niveau te brengen. De fractie
is geen voorstander van het gebruik van zonnepanelen op het kasteel. Het kasteel verdient meer dan nu wordt voorgesteld.
Mevrouw Loermans is van mening dat er een mooi plan voor renovatie voorligt, waarvan
een aantal onderdelen zeer noodzakelijk is. Er zijn echter ook zaken die nader onderzoek
behoeven. De voorgestelde variant vergt een grote investering en wellicht moeten er
keuzes worden gemaakt. Door de hoeveelheid aan keuzes is iedereen op zoek naar een
eigen variant. Kernachtig Wijchen is ook uitgegaan van de Basis-Plusvariant, zij het met
de kanttekening of het multifunctioneel maken van de vergaderzalen op de eerste verdieping met audiovisuele apparatuur noodzakelijk is. De fractie vraagt zich af of hierin
geen besparing gevonden kan worden en dit verschil kan worden gebruikt voor andere
zaken bovenop de Basis-Plusvariant.
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Reactie college
Wethouder Derks dankt de insprekers en licht toe, dat deze insprekers ook gesprekspartners zijn geweest bij de totstandkoming van voorliggend document. De wethouder
wil met dit plan platina maken van het Wijchens Goud. Het onderzoek geeft handvatten
om de toegankelijkheid van het kasteel te vergroten, toerisme en cultuur te bevorderen
en het vastgoed optimaal én goed te gebruiken. Het college wil dit alles graag faciliteren.
De commissie wordt gevraagd een beleidskeuze te maken en vervolgens integraal bij de
begroting de financiële afwegingen te maken.
De wethouder is bereid een variant nader uit te werken aan de hand van concrete wensen van de PvdA. Tevens zal hij nader naar de afschrijvingstermijn kijken. Het college is
bekend met het idee van het carillon. In deze projectbegroting is hier geen rekening mee
gehouden. Zodra het college groen licht krijgt voor de voorbereidingsfase, gaat het college met de initiatiefnemers in gesprek. De inschatting van de opbrengsten komt in de
volgende fase aan de orde. De audiovisuele toevoeging aan de vergaderzalen is op een
eerder moment gevraagd door de raad.
Wethouder Gerrits geeft aan dat het investeren in toerisme geld kost, maar ook wat kan
opleveren. Hier is sprake van grote investeringen. Op langere termijn is er echter een
positieve ontwikkeling te verwachten. De wethouder wijst erop dat de gemeente meerdere ambities heeft en meerdere taken en opgaven heeft te vervullen. Vanzelfsprekend
is niet alles mogelijk. Het college zal niet adviseren wat betreft de scenariokeuze. De
wethouder adviseert de integrale afweging – in combinatie met andere ambities - te maken in het kader van de begroting.
Tweede termijn
Mevrouw Loermans constateert dat de standpunten van de verschillende fracties soms
dicht bij elkaar liggen en op andere punten ver uiteen. De fractie is benieuwd naar het
aangekondigde amendement van de VVD. Kernachtig Wijchen verduidelijkt dat de fractie
uitgaat van de Basis Plus-variant met besparingen op de eerste verdieping om de klimaatbeheersing op de tweede verdieping mogelijk te kunnen maken. Het budget van
€ 3,8 miljoen is het uitgangspunt.
De heer De Kievit constateert dat er geen winst te behalen valt op de afschrijvingstermijn. Sociaal Wijchen kondigt een amendement aan om van de Basis Plus-variant over te
gaan naar de Optimaal-variant. Dit zal € 40.000 per jaar extra kosten.
De heer Van ’t Schip pleit ervoor om voor het zo maximaal mogelijke te gaan en dan met
name gericht op duurzaamheidsdoelen. Wat dit betreft, verwijst hij naar de eerder genoemde voorbeeldfunctie van de gemeente. Gezien het gebouw is wat dit betreft zeker
voordeel te behalen. Het gebruik van een warmtepomp is hier een goed voorbeeld van,
evenals de luchtbehandeling en het afsluiten van het kasteel van de buitenlucht door een
glazen dak. De fractie is geen voorstander van het gebruik van zonnepanelen.
De heer Moerman vraagt zich af of de toren een carillon kan dragen. Het is jammer dat
in de Basis Plus-variant de extra beglazing wordt geschrapt. Zonnepanelen op rijksmonumenten acht de fractie geen optie. Voor D66 is de Basis Plus-variant het minimum met
klimaatbeheersing op alle verdiepingen als harde eis hieraan toegevoegd. Gezamenlijk
moet worden bezien hoe en in hoeverre dit gefinancierd kan worden. De fractie wil ervoor waken om in de mogelijkheden te schuiven.
Mevrouw Peters-Vroom wacht de ontwikkelingen wat betreft het carillon met belangstelling af. Een langere afschrijving levert jaarlijks € 29.000 besparing op. Wat dit betreft, kondigt de VVD een amendement aan. De fractie is voorstander van klimaatbeheersing, maar er moet wel kritisch worden gekeken naar zaken die op de eerste verdieping aan de orde zijn. De VVD acht aanschaf van nieuwe microfoons kapitaalvernietiging.
De heer Moerman interrumpeert en stelt voor dat de woordvoerders in de raad een
raadsbreed amendement opstellen in een aparte bijeenkomst.
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De heer Gatzen onderschrijft het voorstel om gezamenlijk een amendement op te stellen. De fractie is ook voorstander van voorzetbeglazing. Een aantal zaken is nu noodzakelijk, maar een aantal zaken kan ook worden uitgesteld naar een later moment wanneer
de financiën de betreffende investering toelaten. De maximale variant vindt de fractie
niet nodig.
De heer Peters Sengers maakt zich zorgen over de financierbaarheid. De fractie is voorstander van de Basis Plus-variant mét zonnepanelen. Hij stelt een onderzoek voor om
een manier te vinden om zelf stroom op te wekken. De fractie vindt het van het grootste
belang dat hier iets wordt gerealiseerd dat ook bruikbaar is én blijft en dat de kwaliteit
en de businesscase verbetert. Wellicht is voorts een onderzoek nodig naar de mogelijkheden van crowdfunding en/of sponsoring door het bedrijfsleven. Gezamenlijk moet naar
een oplossing worden gezocht voor bij voorkeur de maximale variant, maar waarbij gerealiseerd moet worden wat haalbaar is.
Reactie college in tweede termijn
Wethouder Derks is blij met het enthousiasme en de realiteitszin. Het college komt
schriftelijk terug op de vragen over de afschrijvingstermijn. Na bouwkundig onderzoek is
gebleken dat de toren het carillon kan dragen. De wethouder roept op om de voorgestelde sessie een openbaar karakter te geven. Dit kan tijdens de raadsvergadering of tijdens
een separate bijeenkomst in overleg met de griffie.
Besluit: De commissie adviseert de beslisnota als bespreekstuk voor de raadsvergadering te agenderen. Er worden amendementen overwogen door de VVD, de PvdA en Sociaal Wijchen.
9.

18 3 20777

Evaluatie Kindregeling Wijchen 2017 (beslisnota)

De voorzitter, de heer Tap licht de bespreking kort toe. De Kindregeling maakt het mogelijk dat kinderen tot 18 jaar mee kunnen doen aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. Het college stelt voor door te gaan met de uitvoering van de huidige Kindregeling met de wijziging van de inkomensgrens vanaf 1 januari 2019 van 110 procent naar 120 procent. Daarnaast wil het college € 5.000 extra
reserveren voor extra publiciteit voor deze regeling.
Eerste termijn
Mevrouw Osman merkt op, dat opgroeien in armoede niet alleen van invloed is op het
dagelijks leven, maar ook grote gevolgen heeft voor de toekomst. Het is de plicht van de
gemeente er alles aan te doen deze situatie voor de jeugd te verbeteren, zodat zij kunnen opgroeien in een situatie waarin zij kind kunnen zijn, zich kunnen ontwikkelen met
een toekomstperspectief. Uit de evaluatie is gebleken dat niet alle kinderen zijn bereikt.
De fractie is blij met het collegevoorstel de doelgroep te verruimen, met de investering in
de communicatie en met de eventuele formatie-uitbreiding. De administratieve rompslomp werd als belastend ervaren. De fractie oppert het idee deze voorziening met de
gebruikers te evalueren, zoals dat met meerdere voorzieningen wordt gedaan. Dit om te
kunnen sturen op een beter bereik van de doelgroep. De PvdA mist Stichting Vluchtelingenwerk Wijchen in voorliggende nota. Er is tijd nodig om deze groep te bereiken. Er is
echter geen tijd te verliezen om ervoor te zorgen dat de opgelopen achterstanden niet
belemmerend werken voor de toekomst van deze kinderen.
Mevrouw Hoogteijling is blij met de uitbreiding van de doelgroep door een hogere inkomensgrens te hanteren. Ondanks de nieuwe evaluatie, heeft de fractie twijfels over de
resultaten. Spreekster pleit ervoor het doel van de regeling niet uit het oog te verliezen,
namelijk: het mogelijk maken van participatie door kinderen in de samenleving. De cijfers van Stichting Leergeld stellen de fractie niet gerust. Gebleken is, dat in Wijchen veel
minder kinderen deelnemen aan verenigingen, maar dat er wel veel geld wordt uitgegeven aan materiële zaken. Het CDA vraagt zich af waar de aversie van de gemeente tegen
Stichting Leergeld vandaan komt. De fractie begrijpt niet waarom de gemeente geen ge-
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bruik maakt van de kennis, de ervaring en de fondsen van een maatschappelijke partner.
Het CDA overweegt in het verlengde van deze vraag een amendement op te stellen.
De bedragen voor kinderen tot 6 jaar zijn gemaximeerd op honderd euro per jaar, terwijl
de kosten voor peuteropvang veel hoger zijn. De gemeente streeft naar honderd procent
bereik van peuters in voorschoolse voorzieningen om met vroegtijdige signalering achterstanden bij kinderen te voorkomen.
Het CDA kondigt een motie aan om de vergoeding voor peuters gelijk te stellen aan de
oudere groep, zijnde € 300 per jaar, waardoor de peuteropvang voor deze doelgroep
gratis wordt.
Mevrouw Kuling gaat akkoord met de verhoging van de inkomensgrens. De fractie informeert naar de fraudegevoeligheid van deze wijze van geldverstrekking, waarbij het geld
niet bij het kind terecht komt. De VVD overweegt een amendement in te dienen. Dit is er
op gericht om een beslispunt 4 aan het voorstel toe te voegen, teneinde inzicht te krijgen in de argumenten voor deze manier van geldverstrekking. Door alternatieve mogelijkheden van financieren te onderzoeken, kan deze zorg worden weggenomen.
Mevrouw Vereijken sluit zich aan bij vorige spreekster. Zij memoreert dat dit voorstel
een uitwerking is van het ingediende amendement in 2017. Tevens merkt zij op dat in
het voorstel geen glijdende schaal is opgenomen en vraagt naar de mening van de wethouder en andere fracties hierover. Het is jammer te zien dat nog steeds weinig gebruik
wordt gemaakt van de regeling. Het is een goede suggestie de gebruikers zelf de regeling te laten evalueren. De fractie deelt de zorgen van Stichting Leergeld en de Vincentiusvereniging over het toenemend aantal ambtelijke uren om ouders te helpen bij de
aanvragen en verantwoording. D66 wil een lans breken om niet de middelen te gebruiken die bedoeld zijn voor armoedebestrijding bij de kinderen, maar dit wellicht bij het
sociaal wijkteam onder te brengen of door meer integraal met de gezinnen te werken.
De fractie vindt het jammer te moeten constateren dat er grote verschillen zijn tussen
Wijchen en Druten bij de uitvoering van dit beleid.
De heer Van Kuppeveld meldt dat Wijchen Lokaal akkoord gaat met de nota.
De heer De Kievit is kritisch positief. Hij verwijst naar de brandbrief die één van de netwerkpartners, Stichting Leergeld, heeft gestuurd. Hierin vraagt men aandacht voor de
vaak onbegrijpelijke communicatie, het ontoereikend bezig zijn van de klantmanager en
de omslachtige verantwoording. De fractie vraagt de wethouder om een toelichting teneinde de zorgen weg te nemen die met dit schrijven ontstaan.
Mevrouw Zijlstra vindt het een goede zaak dat de ondersteuning van de gezinnen op armoedeniveau opnieuw aan de orde komt. Zij wijst erop dat er nog veel meer gezinnen
rondom deze grens moeten zien rond te komen. Met de harmonisatie van de Kindregeling naar een toetsingsniveau van 120 procent, worden ook deze gezinnen geholpen.
Kernachtig Wijchen is blij dat dit punt uit het coalitieakkoord 2018-2022 nu reeds gerealiseerd kan worden. De fractie verwijst naar het besluit van de raad in de vorige raadsperiode om niet met de Stichting Leergeld in zee te gaan vanwege privacyoverwegingen.
De fractie vraagt zich af in hoeverre scholen meer betrokken kunnen worden bij het bekendmakingsproces. Tevens stelt spreekster voor de voorziening makkelijker te maken,
zoals dat ook in Beuningen al gebeurt. De fractie is blij met de 0,1 fte extra en hoopt dat
dit van toegevoegde waarde is voor de extra ondersteuning. Kernachtig Wijchen is blij
dat het eenmalig tekort wordt gedekt uit het Gemeentefonds, maar vraagt of deze kosten in de toekomst wel worden meegenomen in de begroting.
Reactie college
Wethouder Derks stelt dat de groep kinderen met een achterstand kleiner wordt met het
verhogen van de inkomensgrens voor de Kindregeling. Het college is altijd in gesprek
met Stichting Leergeld en andere partners om de regeling te verbeteren, maar het optimale is nog niet bereikt. Ondanks meningsverschillen streeft de wethouder er naar altijd
in gesprek te blijven om de groep kinderen zo groot mogelijk te maken en de groep met
een achterstand als gevolg van een financiële oorzaak zo klein mogelijk te maken.
Wat betreft de CBS-cijfers, zegt de wethouder dat met de beste bedoelingen een vergeVerslag Commissievergadering d.d. 11 oktober 2018
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lijking wordt gemaakt. Extra informatie is altijd in te winnen bij de verantwoordelijk
ambtenaar. Het college heeft geen aversie tegen Stichting Leergeld, maar men is het
niet altijd met elkaar eens. Het college kiest er nu voor vanuit de integrale benadering
van de gemeente via de klantmanager naar armoedegezinnen te kijken en naar mensen
die aanspraak maken op de Kindregeling. Dit om beter inzichtelijk te krijgen waarmee
deze gezinnen geholpen kunnen worden. Door versnippering over partijen moet informatie worden gedeeld en zijn er meerdere partijen met één dossier bezig. De wethouder wil
in 2019 graag op deze manier werken en daarna met alle betrokken partners evalueren.
De doelstelling is om zoveel mogelijk kinderen te bereiken; de manier waarop ze worden
bereikt, maakt eigenlijk niet uit. Het college doet haar best fraude te voorkomen, maar
zal hier niet altijd in slagen. De wethouder onderschrijft de opmerking over de glijdende
schaal en de armoedeval, maar vraagt zich af waar deze begint.
De wethouder maakt zich eveneens zorgen over de punten die Stichting Leergeld heeft
ingebracht en acht de stichting een belangrijke gesprekspartner. Het college blijft dan
ook graag met de stichting in gesprek om verbeteringen tot stand te brengen.
De scholen worden betrokken bij de Kindregeling. Zo mogelijk, wordt een stapje extra
gezet. Op de gemeentelijke website wordt zo veel mogelijk goede informatie gegeven.
De wethouder staat open voor verbeteringen en gaat graag in gesprek met gebruikers
daarvan. De bekostiging van de extra 0,1 fte komt uit hetzelfde budget.
Tweede termijn
Mevrouw Hoogteijling ziet mogelijkheden voor samenwerking met Stichting Leergeld, gezien de opmerkingen van de overige fracties in eerste termijn. Zij was kritisch in haar
betoog, omdat andere gemeenten wél gebruik maken van de inzet van Stichting Leergeld. De fractie pleit ervoor de kennis, ervaring en netwerken van Stichting Leergeld aan
te wenden en overweegt hiertoe een amendement in te dienen. Het ontbreekt aan argumentatie om deze regeling op een andere manier uit te voeren. Samenwerking met partners past ook in deze tijd. Een maatschappelijke partner kan een goede rol spelen bij de
aanpak van de genoemde verbeterpunten. De fractie verzoekt nadere informatie over de
glijdende schaal alvorens hierover een standpunt te kunnen innemen.
Mevrouw Osman interrumpeert en verwijst naar het raadsbesluit in 2017 om deze regeling zélf uit te willen voeren. Dit heeft niets te maken met wantrouwen richting een
maatschappelijke partner.
Zij verwijst naar haar voorstel uit de eerste termijn om een evaluatie te houden onder de
gebruikers, mogelijk in combinatie met een keukentafelgesprek of iets vergelijkbaars.
Tevens is zij bereid mee te denken over het voorkomen van fraude. Het kind moet echter centraal blijven staan. Ook de PvdA-fractie wil eerst meer informatie over de glijdende schaal alvorens hierover een standpunt te kunnen innemen.
Mevrouw Kuling is het eens met vorige spreekster. Zij vraagt zich af of dit de beste manier van geldverstrekking is. Zij is het eens met het voorstel van het CDA om in natura
te betalen en overweegt een mogelijk gezamenlijk amendement.
Mevrouw Vereijken merkt op dat het kwetsend zou zijn deze groep niet te betrekken bij
dergelijke voorzieningen. Zij wijst erop dat men niet voor anderen moet denken. Uitvoering van de regeling is van ondergeschikt belang: het gaat om de doelgroep. Het is
schokkend te horen dat het geld voor ondersteuning uit hetzelfde budget komt. De fractie stelt voor naar een andere oplossing te zoeken. Stichting Leergeld is ongetwijfeld één
van de mogelijkheden om dit meer integraal aan te pakken. Over de glijdende schaal
zegt spreekster te willen voorkomen dat bij 120 procent al wordt teruggeschakeld. Zij
stelt voor stapsgewijs op- en af te bouwen.
De heer De Kievit is blij dat meer kinderen worden bereikt met de uitbreiding van deze
regeling. Hij vraagt zich echter af waarom pas in 2020 wordt gekeken naar eventuele
verbetering van de regeling en niet reeds in 2019. Sociaal Wijchen is benieuwd naar het
amendement van de VVD. De fractie kan geen antwoord geven op het voorstel over de
glijdende schaal vanwege onbekendheid met deze materie.

Verslag Commissievergadering d.d. 11 oktober 2018

pagina 17 van 19

Mevrouw Zijlstra is blij met de antwoorden van de wethouder wat betreft de gebruiksvriendelijkheid en het betrekken van het onderwijs. Zij onderschrijft de reactie van Sociaal Wijchen over de glijdende schaal.
Reactie college
Wethouder Derks legt uit dat dit voorstel tot uitvoering van deze regeling in 2019 te maken heeft met de integrale benadering. Daarnaast is het college ervan overtuigd dat het
bereik groter is als de gemeente dit in eigen hand heeft. De vraag is of dit in 2019 ook
zo is met deze nieuwe regeling. Daarom dient 2019 als benchmark om in 2020 hierover
nader een besluit te nemen.
Wat de evaluatie onder gebruikers betreft, wijst de wethouder naar de klantmanager die
een relatie met de doelgroep opbouwt. Deze manager kan de doelgroep polsen over de
dienstverlening. Over het aanbrengen van verbetering in 2019 zegt de wethouder dat
het college altijd tracht te verbeteren. Hij verwijst in dezen naar de evaluatie van het
armoedebeleid halverwege 2019, waar ook de Kindregeling deel van uitmaakt. Het college zal de armoedeval bezien, zowel bij de tussentijdse evaluatie als in 2020.
Besluit: De commissie adviseert de beslisnota als bespreekstuk voor de raadsvergadering te agenderen. Er is een motie aangekondigd door CDA. Er zijn amendementen aangekondigd door het CDA en de VVD.
10.

18 7B 17177 Rapport Grip krijgen op Veilig Thuis (beslisnota)
De voorzitter, mevrouw Dauphin wijst erop dat dit rapport door de Rekenkamer wordt
ingediend. Dit betekent dat vragen inzake aan de voorzitter van de Rekenkamercommissie gericht moeten worden. Gezien de afwezigheid van de voorzitter van de Rekenkamercommissie vraagt de voorzitter of er vragen voor de Rekenkamercommissie zijn. Dit
blijkt niet het geval. Eventuele inhoudelijke vragen over het rapport dienen schriftelijk te
worden gesteld. De voorzitter constateert dat onder beslispunt 4.a de datum 1 oktober
2018 wordt genoemd. Indien de raad deze datum aangepast wil hebben, is dat mogelijk
via een amendement. Dit wordt dan een bespreekstuk in de raadsvergadering.
Eerste termijn
Mevrouw Osman geeft aan dat de PvdA haar vragen al tijdens de eerdere bijeenkomsten
heeft ingebracht. De PvdA wil twee punten amenderen. Volgens de fractie zouden de
raadsrapporteurs, beslispunt 4.d.ii, onnodige bureaucratie kunnen veroorzaken. Daarnaast wil de fractie beslispunt 4.d.iii schrappen over het invulling geven aan het ‘optuigen’ van een organisatie binnen een organisatie.
Mevrouw Hoogteijling merkt op dat het rapport het belang van de rol van raadsleden
duidelijk maakt. Ook dit rekenkamerrapport geeft aan dat men hier wat laat liggen. Het
is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Er ligt een voorstel voor om het presidium na te
laten denken over het systeem van raadsrapporteurs. De vraag is alleen of het presidium
hiermee belast moet worden of dat dit op een andere manier kan.
Mevrouw Zijlstra onderschrijft het voorstel van de PvdA en wil het amendement mede
indienen.
De heer Moerman vraagt mevrouw Osman contact op te nemen met de woordvoerder
van D66 in de raad om het amendement te bespreken.
De heer Krale is van mening dat de voorliggende voorstellen aangenomen moeten worden, eventueel met uitzondering van de foutieve datum. De fractie vraagt zich echter af
of de aanbevelingen voldoende zijn om situaties als eerder bleken bij Veilig Thuis in de
toekomst te kunnen voorkomen.
Tweede termijn
Mevrouw Osman is van mening dat de door de Rekenkamercommissie ingebrachte punten leerpunten voor de toekomst moeten zijn. De fractie kan zich goed vinden in de
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voorliggende beslisnota. Van een aantal punten vraagt de fractie zich af of deze op die
manier vormgegeven moeten worden. Met elkaar kunnen nieuwe voorstellen worden geformuleerd. De fractie heeft nog geen antwoord op een alternatief voor de raadsrapporteurs. De intentie is om te leren van fouten uit het verleden. Spreekster daagt de commissieleden uit dit proces met elkaar te bewaken.
Mevrouw Hoogteijling is blij met reactie van de VVD. Regelmatig krijgt de raad te horen
dat men de kaderstellende en controlerende rol niet goed oppakt. De uitgebreide lijst
met beslispunten moet ervoor zorgen dat dit wél gebeurt. Desgevraagd geeft de fractie
aan dat zorgvuldig is nagedacht over de lijst met beslispunten om een nieuw fiasco van
Veilig Thuis te voorkomen. Spreekster benadrukt dat er geen raadsrapporteurs komen,
maar dat het presidium opdracht krijgt om uit te zoeken of dit de raad verder gaat helpen. Zij wil geen punten uit de lijst schrappen. In het voorstel zit ruimte om zaken toe te
voegen. Ze verwijst naar het verzoek om een aantal onderwerpen te agenderen voor het
presidium. De fractie is het ermee eens dat hierover niet lichtzinnig gedacht mag worden. Alleen vertrouwen is onvoldoende. Daarom is de fractie blij met voorliggende nota.
De voorzitter vraagt het college wat een nieuwe datum kan zijn.
Wethouder Burgers stelt 1 februari 2019 voor.
Conclusie / advies: De commissie adviseert de beslisnota als bespreekstuk voor de
raadsvergadering te agenderen. Er zijn amendementen aangekondigd door de PvdA.
11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur.
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