De Gemeenteraad van Wijchen
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad
van Wijchen gehouden op 20 december 2018

1.

Vaststellen notulen van de vergadering van 29 november
2018

Er zijn door de heer Derksen twee voorstellen tot wijziging ingediend.
De notulen worden met inbegrip van deze wijzigingen goedgekeurd en
vastgesteld.
2.

Afdoening ingekomen stukken

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

18 7 15215 Ontslag en benoeming gemeentelijke ombudsman

De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
4.

18 7B 25091 Benoemen commissielid de heer Loeffen

De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
5.

18 2 11187

Aangepast herinrichtingsplan Oosterpark

Door de fractie van PvdA wordt een amendement ingediend: “Wijchens
gemeentebestuur wil géén ‘rupsje nooit genoeg’ zijn”
waarin wordt voorgesteld een beslispunt toe te voegen:
Beslispunt: Van de aanleg van een struinpad wordt definitief afgezien.
De fractie van de PvdA stemt voor het amendement.
De fractie van Sociaal Wijchen is niet aanwezig.
De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, VVD en Wijchen Lokaal
stemmen tegen het amendement.
Het amendement is verworpen!
- raadsvoorstel 18 2 11187
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
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Door de fracties wordt een tweetal moties ingediend:
-

motie van de fracties Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal:
“verplaatsen gemeentedepot”

waarin het college wordt verzocht:
De mogelijkheden en kosten van het verplaatsen van het gemeente depot nu al in kaart te brengen en niet te wachten op de verdere ontwikkeling van de groene long. De resultaten voor de begroting van 2020
aan de raad te presenteren.
De fracties van CDA, Kernachtig Wijchen, 1 lid van de fractie van de
PvdA, de fracties van VVD en Wijchen Lokaal stemmen voor de motie.
De fractie van D66 en 1 lid van de fractie van de PvdA stemmen tegen
de motie.
De fractie van Sociaal Wijchen is niet aanwezig.
De motie is aangenomen!
- motie van de fracties Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal:
”aanleg struinpad”
waarin het college wordt verzocht:
Een (extra) procedure in gang te zetten voor de aanleg van een struinpad zonder dat daardoor het herinrichtingplan Oosterpark vertraging oploopt. De raad hierover in het voorjaar 2020 bij de kadernota voor
de begroting van 2020 te informeren.
De fracties van CDA, Kernachtig Wijchen en Wijchen Lokaal stemmen
voor de motie.
De fracties van D66, PvdA en VVD stemmen tegen de motie.
De fractie van Sociaal Wijchen is niet aanwezig.
De motie is aangenomen!
6.

18 2 21136

Inclusieagenda Wijchen – plan van aanpak

Door de fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA, CDA, VVD wordt een
amendement ingediend: “wijzigen besluit inclusieagenda”, waarin wordt
voorgesteld:
Beslispunt 1.
In te stemmen met het laten formuleren van een inclusieagenda door
mensen met een beperking en/of hun vertegenwoordigers.
Te wijzigen in:
Beslispunt 1.
Het college stelt voor 1 juli 2019 een inclusieagenda op en betrekt hierbij: de WMO-raad, BTB, de Cliëntenraad, ondernemers, inwoners en
(ervarings-)deskundigen.
De raad stemt unaniem in met het amendement.
De fractie van Sociaal Wijchen is niet aanwezig.
Het amendement is aangenomen!
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De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
7.

Stemmingen

De raad stemde in met de volgende raadsvoorstellen:
-

18 1 22278

Legesverordening, verordeningen precarioheffing en
marktgelden

-

18 2 22497

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2019

De heer Van Kuppeveld verklaart dat hij niet instemt met het voorstel.
Het betreft artikel 2.57 “loslopende honden”. Hij kan niet instemmen
met de overweging van het college om een gebied in de Loonse Waard
aan te wijzen waar honden aangelijnd moeten worden.
De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, 1 lid van de fractie
van Wijchen Lokaal en de fractie van de VVD stemmen voor het voorstel.
1 lid van de fractie van Wijchen Lokaal stemt tegen het voorstel.
De fractie van Sociaal Wijchen is niet aanwezig.
Het voorstel is aangenomen!

-

18 3 18707

Subsidieverlening 2019 Stichting Centrum Management Wijchen

-

18 3 13809

Subsidieverlening 2019 Stichting Ondernemersfonds
Bedrijventerrein Bijsterhuizen

De heer Herms vraagt aandacht voor het aanleggen van een voetpad /
wandelpad. De subsidie zou hiervoor aangewend kunnen worden.

-

18 3 13811

Subsidieverlening 2019 Stichting Bedrijventerrein
Wijchen-Oost

De heer Herms vraagt aandacht voor het aanleggen van een voetpad /
wandelpad. De subsidie zou hiervoor aangewend kunnen worden.

-

18 3 18290

Budgetsubsidie Voedselbank

-

18 3 20548

Vaststellen belastingverordeningen 2019

-

18 5 18628

Subsidie 2019 Rondom Wijchen, Meer Voormekaar
en MEE Gelderse Poort

-

18 5 23468

Vroegsignalering schulden en privacy

-

18 8 23202

Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen

-

18 2 20895

Het bekrachtigen van geheimhouding op de financiele bijlage bij beslisnota Krediet Herinrichting Dorsvlegel
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