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Kaderbrief - Jaarrekening
Zoals gebruikelijk bespreekt de
raad in juni de jaarrekening
2011 en de kaderbrief. In de
kaderbrief worden de contouren
geschetst voor de begroting
2013, zo ook donderdag 21 juni.
Namens Kernachtig Wijchen had
fractievoorzitter Paul Loermans
kritiek op het feit dat het niet
lukt om de structurele uitgaven
in de pas te laten lopen met de
structurele inkomsten. Wijchen
sluit
de
rekening af
met
een
overschot
maar dat komt alleen door de
incidentele meevallers voornamelijk vanuit bedrijventerrein
Bijsterhuizen. Ook de algemene
reserves komen steeds meer
onder druk te staan.
Lof had hij voor de manier
waarop
het
college
o.a.
omgegaan is met de totstandkoming van het bestemmingsplan buitengebied en de omslag
die in de uitvoering van de WMO
plaats vindt.
Voor 2013 sprak hij uit dat het
college met zware bezuinigingsvoorstellen moest komen om
inkomsten en uitgaven in de pas
te laten lopen. Bezuinigingen op
de grote subsidieontvangers als
bibliotheek, zwembad, museum.
Maar ook op de posten die te
maken hebben met de openbare
ruimte zoals wegenonderhoud
zullen noodzakelijk zijn zo sprak
hij.
Wel riep hij op om te blijven
investeren
in
verenigingen.

Voorwaarde is en blijft wat
Kernachtig Wijchen betreft dat
het om projecten gaat waarbij
geen exploitatie subsidie nodig
is omdat men die rond heeft.
Het moet gaan om een
eenmalige bijdrage. Vandaar dat
Kernachtig Wijchen de motie
steunde om de waterscouts te
steunen bij hun plannen voor
een ark.

Samenwerking Wijchen –
Heumen
Eerder is er in een nieuwsbrief
gesproken over een ambtelijke
samenwerking
met
de
buurgemeente
Heumen.
Onderzoeksbureau Beerenschot
heeft een uitgebreid onderzoek
gedaan
waarbij
beide
organisaties zijn doorgelicht en
gekeken naar de “ 3 K’ s”. Deze
3 K’s stonden voor;
• Kwaliteit
• Kwetsbaarheid
• Kosten
Op 2 onderdelen zijn er binnen
een redelijke termijn voordelen
te behalen. De kwaliteit zal
verbeterd
worden
en
de
kwetsbaarheid
wordt
deels
opgevangen
doordat
taken
kunnen worden verdeeld.
Een belangrijke
conclusie uit het
onderzoek; beide
gemeentes
hebben
“geen
vet” op de botten. Of zoals onze
burgmeester het verwoordde;
we zijn magere soepkippen.
Kort gezegd is er binnen de
huidige formatie geen winst te
behalen
waardoor
het
kostenvoordeel (3e K) bij lange
na niet het beoogde doel zal
halen.
Hierbij komt dat binnen ICT
applicaties op elkaar moeten
worden afgestemd. Doe je dit
sneller dan noodzakelijk en
schrijf je huidige systemen

eerder af, komt dit zeker terug
ten laste van het gemeentelijk
huishoudboekje.
Wat is kort samengevat het
advies? Zoek de voordelen
binnen afdelingen waar snel en
zonder al te veel investeringen
mee begonnen kan worden, en
kijk
verder
naar
andere
buurgemeentes zoals Beuningen
en Druten.
Tijdens
de laatste raadsvergadering voor het zomervakantie werd ook gesproken
over de nota die het RAT
(regionaal
aanjaag
team)
presenteerde. In deze nota was
sprake van het streven naar een
gemeente Maas en Waal, per
2018. Het college van Wijchen
kon zich vinden in deze
aanbeveling.
De fractie van Kernachtig
Wijchen snapte het even niet,
praten met Heumen over
samenwerking en tegelijk in
gesprek om Wijchen per 2018
op te heffen!
De fractie van Kernachtig
Wijchen
wil
kijken
naar
opschaling
in
een
groter
samenwerkingsverband
of
verbanden. Wij denken met het
college mee dat we dan serieus
naar onze oosterburen moeten
kijken, om op termijn en op
onderdelen de samenwerking
aan te gaan. Wij zijn van
mening dat samenwerking in de
regio onontkoombaar is. Maar
we willen de zelfstandigheid op
beleidsterreinen
die
onze
inwoners raken niet opgeven.
Keerspoor deel…….
Het keerspoor, waarvan de
locatie duidelijk is geworden,
blijft de gemoederen in fractie
en raad flink bezig houden.
De fractie ziet de voordelen van
goed openbaar vervoer. Met de
komst van een keerspoor wordt
het in de toekomst mogelijk
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ieder kwartier met de trein
richting Nijmegen- Arnhem te
reizen. We willen deze kans niet
laten lopen. Echter geeft deze
kwartierdienst ook ongemak en
daar zijn we alert op.
De belangrijkste twee zijn de
dichtligtijden van de spoorweg
overgang
Hoefschestraat
/
Ringlaan en
de overlast
van de omwonenden
aan
weerszijde van het spoor.
De
huidige
overlast
voor
omwonenden lijkt op alle
fronten beter te worden. Het
geluidsniveau wordt lager, het
keerspoor is in te passen binnen
het huidige spooremplacement
en er komen minder goederen
treinen.
Het
probleem
van
een
spoorwegovergang
bij
de
Hoefschestraat is van een
andere orde. De enige oplossing
lijkt een tunnel. Maar een tunnel
kost tussen de 5 en 20 miljoen
euro en die centen heeft
Wijchen niet op de schap liggen.
We zijn dan afhankelijk van een
of meerdere partijen die nut en
noodzaak voor deze tunnel in
Wijchen ook in (gaan) zien. Een
proces dat jaren kan gaan
duren.
Naast
de
genoemde
kwartiersdienst is een ander
belangrijke aanpassing van het
stationsgebied de aanpak van
het parkeerprobleem. Nadat er
eerst sprake was van een
parkeergebouw dat hoog boven
het maaiveld prijkte, voor de
fractie onacceptabel, komt er nu
een parkeerkelder. Hierboven op
een stalling voor 1000 fietsen.
Deze kelder kan straks ook
belangrijke bijdrage leveren
voor de parkeerproblematiek in
het centrum. Hoe een en ander
gestalte zal krijgen hopen we de
komende maanden helder te

krijgen. We houden u op de
hoogte.

Nieuwe burgemeester
Zoals u vernomen kunt hebben
neemt Gosse Noorderwier in
oktober afscheid als
burgemeester van
de
gemeente
Wijchen.
Een
commissie heeft een
profielschets
opgesteld. Een profiel van een
duizendpoot die héél gemeente
Wijchen
als
een
goed
burgervader de komende jaren
zal leidden.
Commissaris van de Koningin
Clemens Cornielje heeft tijdens
een ingelaste raadsvergadering,
de
raadsbreed
gedragen
profielschets
in
ontvangst
genomen. Een vertrouwenscommissie zal samen met een
aantal
adviseurs
en
de
commissaris aan de slag gaan
om de juiste persoon te vinden.
Namens Kernachtig Wijchen zal
Paul Loermans zitting nemen in
deze commissie. Een commissie
die niet eerder naar buiten
komt, dan met een aanbeveling
van één kandidaat. Wordt
vervolgd……….!

Museum Wijchen
Tijdens de raadsvergadering van
28
juni
jl.
stond
de
budgetovereenkomst voor het
Museum Wijchen op de agenda.
Met het accorderen van de
budgetovereenkomst kan het
museum de komende jaren haar
toekomstplannen verder gaan
vormgeven.
Waarom
een
overeenkomst?

budget-

Het Museum Wijchen kent
zwarte cijfers. Het museum is
voor een groot

deel echter wel afhankelijk van
de subsidie welke periodiek door
de gemeente Wijchen wordt
afgegeven. Deze subsidie is
noodzakelijk om de begroting
van het museum rond te kunnen
krijgen. Kernachtig Wijchen is
van mening dat ons museum
van groot belang is voor de
inwoners van onze gemeente.
De
lange
en
bijzondere
geschiedenis
van
onze
gemeente wordt door het
museum op een goede wijze
uitgebeeld, en voor jong en oud
is het museum een bron van
oude wetenswaardigheden en
bijzondere vondsten. Daarnaast
is het museum een educatief
centrum als het gaat om de
geschiedenis
van
onze
gemeente. Dit moet worden
gekoesterd, vandaar dat een
budgetovereenkomst
noodzakelijk is.
De financiële huishouding
van het museum
Zoals gezegd is het Museum
Wijchen sterk afhankelijk van de
door de gemeente
Wijchen afgegeven
subsidie. We willen
naar de toekomst
toe het museum
blijven ondersteunen vanuit het
maatschappelijk belang. Wel
wilden wij naar de toekomst toe
enkele prikkels uitdelen om
ervoor te zorgen dat het
museum ook extern geld gaat
binnenhalen.
Tijdens
de
raadsvergadering werd hiervoor
dan
ook
door
Kernachtig
Wijchen
een
amendement
ingediend, samen met het CDA,
PvdA en D66.
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De
strekking
amendement

van

het

De tekst van het amendement
luidt alsvolgt: “Het museum
kasteel als voorwaarde voor
verdere subsidie te stellen het
binnen 2 jaar verwerven van
extra neveninkomsten van 7,5
% van het beïnvloedbare deel
van de subsidie zijnde €9150,00
In najaar 2014 evalueren en de
vervolgsubsidie
dan
met
€9150,00 te minderen. “
Het amendement werd door de
raad aangenomen.
Hoe nu verder?
Het Museum Wijchen kan blijven
rekenen op de steun van
Kernachtig Wijchen en de
overige raadsfracties. Wel willen
wij dat op het gebied van de
marketing en het werven van
externe
fondsen
stappen
gemaakt gaan worden. Tijdens
een evaluatie in 2008 werd dit
ook
al
aangegeven,
maar
de
komende
jaren willen wij graag dat er op
deze punten resultaten worden
geboekt.

Namens alle fractieleden een;

