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Beste Kernachtige vrienden,
Het is weer tijd voor een korte update. Waar staat Kernachtig Wijchen en wat houdt ons bezig?
Enkele fractieleden zijn in de pen geklommen om jullie te informeren over ontwikkelingen binnen onze mooie gemeente. Lees gauw verder!

De tunnel
Afgelopen donderdag stond de beslisnota Rapport Spoorse Doorsnijding op de
agenda van de raadsvergadering. Het rapport van RHDHV gaat over het onderzoek naar het nut en noodzaak van een tunnel onder het spoor en waar deze tunnel dan het beste kan komen. Dat een tunnel nut heeft blijkt duidelijk uit het onderzoek echter is de noodzaak daarvan niet aangetoond. Omdat er geen noodzaak is
zal de kans op een financiële bijdrage vanuit NS/Prorail, de Provincie en het Rijk
minimaal zijn.
Afhankelijk van de uitvoering en locatie van de tunnel zullen de kosten minimaal
23 miljoen euro bedragen. Om dit als gemeente geheel zelf op te moeten brengen
is voor K8W geen optie en ook in het coalitieakkoord is opgenomen dat cofinanciering noodzakelijk is. In het coalitieakkoord staat dat we ons zullen inzetten om
de spoorse verbinding naar Brabant te verbeteren. We hebben het dan m.n. over
een kwartiersverbinding zoals we die ook al hebben richting Nijmegen/Arnhem en
daarvoor is een verdubbeling van het spoor, inclusief de Edithbrug bij Niftrik,
noodzakelijk. Het rapport laat zien dat bij het realiseren van een dubbelspoor de
noodzaak van een tunnel wel wordt aangetoond en er dan wel veel kans is op cofinanciering.
Dit soort projecten duren vaak jaren en het is belangrijk dat we het belang van een
dubbelspoor voor Wijchen en de regio continue onder de aandacht brengen.
Naast het belang voor Wijchen en de regio is er ook een landelijk belang omdat
daardoor de kwetsbaarheid van het spoor (Utrecht als centraal punt) afneemt en
de mogelijkheden voor goederenverkeer over het spoor verbetert. Dus de komende jaren zal dit onderwerp prominent op ons verlanglijstje blijven staan.
Martijn Verharen

MFA Batenburg
Al jaren wordt er in en om Batenburg gesproken over de toekomst voor gemeenschapshuis De Hostert en de toekomst van basisschool St. Jan Baptist. Ook in het
SOP (Stads Ontwikkel Plan) is dit onderwerp benoemd. Dit heeft opgeleverd dat er
nu een mooi initiatief ligt van de school en De Hostert, op de locatie van de school,
in de vorm van een multifunctionele accommodatie (MFA).
Donderdag heeft de raad gesproken over een voorbereidingskrediet waarmee
groen licht is gegeven voor verdere uitwerking van de plannen. Kernachtig Wijchen heeft hier natuurlijk mee ingestemd. Het wordt een voorziening waarmee de
leefbaarheid van Batenburg een positieve impuls zal krijgen.
Twan van Bronkhorst, die als woordvoerder het stuk behandelde, refereerde nog
wel aan het rapport van de Rekenkamer. Bij de uiteindelijke besluitvorming zullen
heldere kaders aan het college mee gegeven worden. Het project zal op een verantwoorde wijze uitgevoerd moeten worden, binnen het vastgestelde budget, met
heldere periodieke informatie naar de raad en in nauwe samenwerking met de inwoners.
Een amendement van CDA heeft K8W niet gesteund. In het amendement werd
opgeroepen om in de voorbereiding al aanpassingen te doen om het gebouw
straks op een eenvoudige manier voor een andere functie te bestemmen. Wij vonden dat hier een signaal vanuit zou kunnen gaan van weinig vertrouwen voor de
levensverwachting van school en dorpshuis. Dat is geen goed signaal naar de
bewoners en gebruikers. Geen enkel gebouw zal, tenzij al bekend, gebouwd worden om eens een ander doel te gaan dienen. Wanneer deze vraag zich voor zal
doen, kan gekeken worden op welke manier de aanpassing zal worden uitgevoerd. De overige fracties steunden deze opvatting en het amendement werd verworpen.
We hebben het college opgeroepen snel en voortvarend met de voorbereiding aan
de slag gaan en Batenburg gefeliciteerd met deze volgende stap in de goede richting.
Twan van Bronkhorst

Ook de frac0e ontwikkelt door
Al eerder is tijdens de achterbanvergadering aan de orde gekomen dat de fractie
bezig is met een ontwikkeltraject. Onder leiding van Kristel Bottenheft kijkt de fractie naar haar eigen functioneren, haar doelstellingen en naar de externe profilering. Daarnaast is er ook gekeken naar de vergadercyclus.
Als fractie zijn wij van mening dat we hier wel wat verandering in kunnen aanbrengen, zodat we onze achterban meer bij de besluitvorming kunnen betrekken.
Daarom willen we de achterban eerder in de vergadercyclus laten plaatsvinden.

Concreet houdt dit in dat voortaan de achterban plaats zal vinden de maandag
voor de eerste commissievergadering. Zo kunnen de woordvoerders de mening
van de achterban nog meenemen in hun voorbereiding.
Omdat ten tijde van de achterban de raadsagenda nog niet bekend is zullen we
maximaal 3 raadsstukken bespreken, waarvan de fractie verwacht dat er discussie
over zal zijn in de raad. Uiteraard staat het achterbanleden vrij om zelf ook onderwerpen aan te dragen voor de agenda van de achterbanvergadering. Geef dit dan
voor de vergadering aan bij Pim Verbeeten.
Wij hopen dat we door nieuwe methode de achterban actiever kunnen betrekken
bij het vormen van een kernachtige mening!
Renate Loermans

Samenwerken in het Land van Maas en Waal

Zoals jullie weten is Kernachtig Wijchen altijd een groot voorstander geweest van
een zelfstandig Wijchen.
Wij kunnen als gemeente onze taken prima uitvoeren. We staan er financieel goed
voor. De kosten voor onze inwoners zijn laag, terwijl het voorzieningenniveau in
Wijchen op een hoog peil staat. Toch kiest de fractie ervoor om toch over de grenzen van onze gemeente te kijken. Dat roept vragen op!
Waarom gaan we toch op zoek naar partners in de regio?
Nederland is in beweging. Gemeenten zoeken elkaar steeds vaker op, omdat het
voor (kleinere) gemeenten vaak steeds lastiger is alle taken naar behoren uit te
voeren. Ook zien wij Nijmegen op het gebied van samenwerken “sterke bewegingen maken” via de Modulair Gemeenschappelijke Regeling (MGR.) Men probeert
steeds meer taken aan deze gemeenschappelijke regeling toe te voegen. Je zou
daardoor op termijn de conclusie kunnen trekken dat als je veel taken gemeenschappelijk uitvoert, herindelen een logisch gevolg zou kunnen zijn. Onze fractie
stelde zichzelf de vraag: Zijn wij Maas & Waals, of voelen wij ons aangetrokken tot
Nijmegen? We kiezen voor het eerste. Niet omdat wij niet van Nijmegen houden,
maar omdat wij van mening zijn dat bij een goede stad een sterk achterland hoort.
Een “versnippert achterland” is wat ons betreft geen krachtige partner voor Nijmegen.
Waarom Druten?
De gemeente Druten heeft in haar coalitieakkoord aangegeven op zoek te willen
gaan naar een samenwerkingspartner in de regio. Druten geeft duidelijk aan als
gemeente beter te kunnen functioneren na het bundelen van krachten in het Land
van Maas en Waal. Onze fractie heeft naar aanleiding van deze boodschap de
handschoen opgepakt door gesprekken aan te knopen met de grootste Drutense
raadsfractie: Lokale Dorpslijsten Druten. Tijdens deze gesprekken kwam duidelijk
naar voren dat Druten en Wijchen veel met elkaar delen: We houden van een

sterk Maas & Waal, we zien veel sociale en culturele overeenkomsten en kennen
dezelfde politieke en organisatorische uitdagingen. Druten dus.
Een ambtelijke fusie
Kernachtig Wijchen ziet een ambtelijke fusie als een goede manier om de krachten met Druten te bundelen. Via een ambtelijke fusie blijven onze raden en colleges intact waardoor wij dicht bij onze inwoners kunnen blijven staan. Wijchen en
Druten houden beiden dus een eigen gemeenteraad en ieder een eigen college
van burgemeester en wethouders. Door de ambtelijke organisaties van beide gemeenten samen te voegen ontstaat echter een sterk team aan ambtenaren waardoor onze inwoners beter kunnen worden bediend. Op dit moment wordt de vorming van een ambtelijke fusie met Druten dan ook door beide colleges nader onderzocht.
En Beuningen, Heumen en West Maas & Waal?
Kernachtig Wijchen ziet de andere gemeenten in Maas & Waal ook als goede
partners. Toch kiezen onze andere buurgemeenten op dit moment nog voor andere samenwerkingsvariaties, wil men nog afwachten en/of wil men nog haar zelfstandigheid koesteren. Via een amendement hebben wij het college verzocht onze
buurgemeenten in ieder geval goed te betrekken bij de gesprekken met Druten,
want de indruk bestaat dat met meer partners een nog sterker en beter achterland
voor Nijmegen kan worden gevormd. Op dit moment ziet het er echter nog naar uit
dat de eerste stappen tot ambtelijk fuseren met Druten samen worden genomen.
Kernachtig Druten!
De gesprekken met Druten verlopen soepel, en de band met Lokale Dorpslijsten
Druten is ook zeer goed te noemen. Zo goed zelfs dat deze partij haar naam heeft
veranderd in “Kernachtig Druten”. Fractieleider Gerard Worm is regelmatig “bij ons
op de koffie”, en onze partijen stemmen tegenwoordig zelfs politieke thema’s met
elkaar af. Hiermee gooien wij onze zelfstandigheid niet te grabbel, maar versterken wij de lokale politiek in Maas & Waal.
Pim Verbeten

Zienswijze Breed
In de commissievergadering hebben we uitgesproken dat we geen toegevoegde
waarde zien in een vierde kwartaalrapportage van Breed, zoals het college ook
stelt. We kunnen er mee instemmen dat die vierde kwartaalrapportage niet komt
als, zoals de nota stelt, er snel een Jaarrapportage op volgt. De fractie van Kernachtig Wijchen vindt 15 april een te laat tijdstip om te horen hoe het financieel met
de GMR is gegaan. Dat gaat ten koste van onze controlerende taak. Deze raad
heeft vanavond opnieuw aangegeven vroeger geïnformeerd te willen worden.
Daarom stellen wij voor dat de wethouder ons eerder in het jaar, en wij hebben
daar 15 februari aan verbonden, een mondeling signaal te krijgen van het vermoedelijke jaarresultaat. Daar is het volgende bij overwogen

• In de praktijk moet dit mogelijk zijn, de boeken worden immers medio januari afgesloten;
• Natuurlijk zijn er dan nog posten die onzeker zijn;
• Natuurlijk moet de accountantscontrole dan nog plaats vinden[
• Maar daarmee rekening houdend moet de raad geïnformeerd kunnen worden over het vermoedelijke jaarresultaat;
• Deze raad wordt dan in de gelegenheid gesteld aanvullende maatregelen
te treffen. Voor het lopende jaar.
Het college voerde hierop aan zich in te willen zetten om de cijfers eerder naar de
gemeenteraad te kunnen sturen zonder hier een datum aan te verbinden. Met een
brede steun uit de raad heeft kernachtig Wijchen vastgehouden aan het voorstel
om in februari geïnformeerd te worden. Er gaat veel geld naar Breed/de modulaire
gemeenschappelijke regeling en daarom moeten we kunnen monitoren. We blijven het nauwlettend volgen.
Motie vreemd aan de agenda
In de raadsvergadering van 4 april werd een motie vreemd aan de agenda, afkomstig van Sociaal Wijchen, besproken. Een motie vreemd aan de agenda wordt
ingediend zonder dat het onderwerp van de motie op de agenda staat. In dit geval
had Sociaal Wijchen een motie die in de gemeenteraad van Nijmegen werd besproken, aangepast voor gebruik in de gemeente Wijchen.
Kernachtig Wijchen heeft in de raadsvergadering gereageerd op de inhoud van de
motie. Het rapport van de SP Nijmegen gaat over alle medewerkers van de MGR/
Breed en niet specifiek over de Wijchense werknemers en bevat een grote opsomming met belevingen:
• Sanctiebeleid wordt als te streng ervaren;
• De arbo-begeleiding kan beter;
• De werkomstandigheden kunnen beter;
• In de aanbevelingen veel zaken die vallen onder arbo bepalingen of goed
werkgeverschap;
• Er zitten nogal wat suggesties en belevingen in die je in de juiste context
moet plaatsen;
• Zoals de indiener zelf zegt, veel zaken zijn subjectief.
Veel opmerkingen kunnen het gevolg zijn van de wijzigingen in de
Participatiewet. Die biedt meer mogelijkheden voor de Wsw-ers maar vraagt ook
flexibiliteit Van de mensen in de Wsw. De bedoeling van de wetgever met de invoering van de Participatiewet is duidelijk. Alle mensen op een zo regulier mogelijke plek in de samenleving aan het werk. Of dat in de praktijk haalbaar is, heeft de
wetgever niet onderzocht. De gemeente moet dat organiseren.
Mensen in de SW hebben een relatief hoog cao WSW loon (t.o.v. mensen die in
de bijstand zitten). Ervaringen elders, wijzen uit dat deze werknemers zelden uit
eigen beweging de veiligheid van de CAO Wsw verlaten. Als een Wsw-er wel buiten de organisatie kan werken maar dit niet wil, moet soms teruggegrepen worden
op het sanctiebeleid van de organisatie.
De Wsw-situatie blijft in het meest extreme geval, voor enkele medewerkers nog
40 jaar gelden. En voor medewerkers die niet uitgeplaatst kunnen worden en aangewezen blijven op een beschutte plek is dat een lange tijd. Onder die omstandigheden is goede zorg, aandacht en begeleiding gerechtvaardigd.

De gemeenteraad heeft ermee ingestemd dat er onderzoek wordt gedaan naar de
gevolgen van de Participatiewet voor mensen in de Wsw. Eind dit jaar moet er een
onderzoek zijn gedaan en de bevindingen duidelijk worden, zodat we telkens kunnen blijven werken aan de kansen in de maatschappij, voor mensen in de Wsw.
Rob Albersnagel

Vinger aan de pols
De betekenis van het spreekwoord “de vinger aan de pols houden” is dat je goed
in de gaten houdt of alles goed gaat. De gemeenteraad heeft de afgelopen periode twee nota’s ontvangen waarna ze zichzelf de vraag konden stellen; “hebben we
de vinger wel aan de pols gehad”.
Het betreft het evaluatierapport over het proces Sporthal Schaarweide en het onderzoek van Rekenkamer over het verloop van de totstandkoming Campus aan de
Oosterweg. De raad heeft op beide nota’s haar controlerende taak teveel laten
afhangen van de informatie die van het college is ontvangen.
De sporthal op Schaarweide, waar middels een raadsbesluit het sein op groen
was gezet, blijkt weinig voortvarend te zijn opgepakt. Dat de provincie uiteindelijk
door een aanwijzing de stekker er definitief heeft uitgetrokken , doet daar niet aan
af. De aanpak binnen de eigen organisatie kent veel leer momenten. In scherpe
bewoordingen en verrassende conclusies heeft de onderzoeker weergegeven hoe
het vanaf 2008 is gelopen. De raad heeft de controlerende taak niet op zich genomen, de vinger zat niet aan de pols.
Bij de totstandkoming van de campus ontbrak, volgens de rekenkamer, een visie.
Een visie waarmee achteraf bezien voorkomen had kunnen worden, dat de campus is gerealiseerd met verschillende losse deelprojecten. De raad had geen heldere kaders meegegeven waardoor ze haar controlerende taak onvoldoende kon
uitvoeren. Er was weinig overzicht over het verloop van het project, de financiën
en ook de financiële afronding heeft te lang op zich laten wachten. De vinger zat
niet aan de pols.
De rekenkamer heeft conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. De raad
heeft hier serieus over gesproken. Conclusies zijn onderschreven en aanbevelingen over genomen. Hiermee wil de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak weer borgen. De vinger gaat weer aan de pols.
Twan van Bronkhorst

Ruimte voor woningbouw

Aan het begin van deze raadsperiode is er door de provincie het woningcontigent
opgelegd. Het woningcontigent zorgt ervoor dat er nog maar een beperkt aantal
woningen kunnen worden gerealiseerd in de komende jaren. Aangezien Wijchen
veel woningbouw plannen op de agenda heeft staan is dit een belangrijk onderwerp. Naar aanleiding van het woningcontingent heeft de raad wethouder Gerrits
de opdracht gegeven om ervoor te zorgen dat er meer woningen kunnen worden
gerealiseerd dan het woningcontigent toelaat. Het college heeft afgelopen maart
dan ook een beslisinota aan de raad aangeboden waarin wordt gevraagd om in te
stemmen met een plan voor extra woningbouw in gemeente Wijchen. Wethouder
Gerrits heeft in de onderhandelingen met de provincie aangegeven dat door het
groeiende aantal statushouders dat de gemeente moet gaan plaatsen geen invloed kan en mag hebben op het nu al beperkt aantal te bouwen woningen. De
provincie kon zich vinden in deze redenering en heeft dan ook ingestemd met het
verzoek om extra woningen te kunnen bouwen. Dit alles los van het huidige het
woningcontinent.
Het college wil met deze beslisnota de druk van de sociale woning markt afhalen,
gezien de wachttijden voor een sociale huurwoning nu al veel te hoog liggen.
Wij hebben tijdens de raad en commissie duidelijk aangeven dat wij het plan een
goede stap vinden, helemaal omdat het aantal statushouders sterk aan het toenemen is. Juist hierom is de situatie erg gevoelig voor veranderingen en vinden wij
het van belang dat de wethouder de raad tijdig en veelvuldig informeert over de
vorderingen en veranderingen. Sociaal Wijchen vindt tijdige informatie net als andere partijen ook belangrijk en heeft daarom een amendement ingediend dat
raadsbreed gesteund is. Het amendement vraagt het college de raad tijdig over
vorderingen en veranderingen met betrekking tot de statushouders en het plan te
informeren.
Hiernaast vinden wij het belangrijk dat de extra 125 woningen niet ten kosten mogen gaan van het nu al beperkte aantal woningen in het woningcontigent.
Tijdens de commissie- en raadsvergadering is er veel gesproken over kadervorming omtrent het plan, dit naar aanleiding van de opmerkingen uit het rekenkamerrapport. Kernachtig Wijchen geeft de wethouder graag vrijheid in de ontwikkeling van het plan gezien de dynamische situatie. De beslisnota en het amendement zijn aangenomen door de gemeenteraad.
Wouter van den Boogaard
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