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Vastgesteld 
 

Openbare besluitenlijst 
 
van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Culemborg van 9 februari 2021  
 
Aanwezig: 
Burgemeester G. van Grootheest 
Wethouders C. Stolwijk, J. Reus, M. Wichgers, S. Baggerman 
Secretaris G. Vlekke  
 
Afwezig: 
- 
 
 
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Culemborg van  2 
februari 2021 

conform 

 
 
Besluiten in de portefeuille van burgemeester G. van Grootheest 
 
Informatienotitie inwonerparticipatie tot maart 2022 (108684/109409) 
Op maandag 28 september vond een werksessie plaats over inwonerparticipatie. Tijdens deze werksessie 
zijn raad en college met elkaar in gesprek gegaan over wat we de afgelopen jaren hebben gedaan op het 
gebied van participatie, welke zaken we goed doen en waar verbeteringen mogelijk zijn. Ook hebben we 
vooruit gekeken naar onze doelstellingen voor participatie in de komende anderhalf jaar die deze 
bestuursperiode nog kent. Aan het eind van deze bijeenkomst heeft het college toegezegd terug te komen 
op de resultaten van de bijeenkomst en aan de hand daarvan te komen tot een concreet plan voor onze 
inzet op het gebied van participatie in de komende anderhalf jaar. Met deze informatienotitie geeft het 
college uitvoering aan deze toezegging. 
Het college van de gemeente Culemborg besluit: 
De raad te informeren over de plannen voor inwonerparticipatie tot maart 2022 met informatienotitie 
GZDGCB108684/108692. 
 
Aanschaf en implementatie digitaal platform (CitizenLab) (129145/129592) 
Culemborg is een mooie, historische stad in beweging met ruim 29.000 inwoners en heeft een lange traditie 
in (burger)participatie. Mensen in Culemborg zijn maatschappelijk betrokken en werken samen om de 
leefbaarheid van de stad te verbeteren. Deze betrokken houding van inwoners maakt van Culemborg een 
stad waarin nieuwe ontwikkelingen en unieke initiatieven van de grond komen. 
Om een volgende stap te zetten op het gebied van participatie, is geïnventariseerd welke ondersteunende 
applicaties en/of methodieken de raad kunnen ondersteunen bij het realiseren van de ambities. Hierbij is 
gekozen om een digitaal platform in te gaan zetten om het proces van samenspel te faciliteren. Het digitale 
platform is een toevoeging (nieuwe tool) aan de toolbox participatie die momenteel ontwikkeld wordt. 
In het voortraject om te komen tot de keuze van het digitale platform is de werkgroep Sterke Lokale 
Democratie (SLD) om advies gevraagd. De uiteindelijke keuze is hierbij gevallen op het digitale platform 
CitizenLab, deze tool biedt mogelijkheden voor o.a. digitale enquêtes, online workshops, opstellen van een 
burgerbegroting, ideeëngeneratie en burgervoorstellen. Daarnaast helpt deze tool de organisatie ook om in 
verschillende participatie trajecten binnen de stad, de burgers gerichter te betrekken. 
Door het inzetten van dit digitale platform geven we invulling van het democratisch akkoord 
Het college van de gemeente Culemborg besluit: 
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Tot het aangaan van een éénjarig contract met CitizenLab en dit digitale platform te gaan inzetten bij 
verschillende participatietrajecten binnen de stad. 
 
Het vormgeven van een journalistieke samenwerking in Culemborg die, onafhankelijk van de gemeente, 
onderzoeksjournalistiek toepast op onderwerpen die leven in de samenleving/gemeentepolitiek. 
Publicaties die hieruit voorkomen zijn gratis toegankelijk voor alle Culemborgers (122637/122643) 
Stichting Culemborg Nieuws stelt in en met de stad een onafhankelijke redactieraad samen. Een 
redactieraad die ophaalt welke onderwerpen in de Culemborgse samenleving of gemeentepolitiek spelen. 
Onderwerpen die zich lenen voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Journalistiek die leidt tot een 
publicatie die voor iedereen gratis toegankelijk is. Er zijn nog maar weinig gemeenten die hiermee ervaring 
hebben. Het gaat dus om een vernieuwend initiatief. Voor de uitvoering stelt het college aan de Stichting 
Culemborg Nieuws eenmalig een bedrag van 10.000 euro beschikbaar. 
Het college van de gemeente Culemborg besluit: 
1. De Stichting Culemborg Nieuws voor de periode 1 maart 2021 tot 1 maart 2022 een incidentele subsidie 

van 10.000 euro te verlenen voor uitvoering van het plan van aanpak waarmee zij invulling geven aan de 
randvoorwaarde kwaliteit lokale nieuwsvoorziening uit het raadsprogramma. 

2. Af te wijken van de gebruikelijke termijn in de Algemene Subsidieverordening Culemborg 2014, voor het 
indienen van een aanvraag van 13 weken voor aanvang beoogde activiteit, op basis van de 
hardheidsclausule in artikel 32. 

 
Voorbereiding Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021 (127802/131204) 
De gemeenteraad wordt geinformeerd over de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing 
Het college van de gemeente Culemborg besluit: 
De leden van de gemeenteraad te informeren over de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing op 17 
maart 2021 met informatienotitie GZDGCB127802/127804 
 
Informatienotitie maatregelen coronavirus (week 6) (85957/131944) 
Het college heeft de raad toegezegd de raad te informeren over de maatregelen die worden getroffen in 
verband met het coronavirus. Het college verstuurt hiervoor een informatienotitie. 
Het college van de gemeente Culemborg besluit: 
De raad te informeren over de maatregelen in verband met het coronavirus (week 6) met informatienotitie 
GZDGCB85957/131906. 

 
 
Besluiten in de portefeuille van wethouder M. Wichgers 
 
Vaststellen wijzigingsplan en Besluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder ‘Locatie van der Heiden’, op 
de hoek van de Laan naar Parijsch en de Argusvlinderlaan in Culemborg (116806/130777) 
Op de hoek van de Laan naar Parijsch en de Argusvlinderlaan te Culemborg worden zeven woningen, 
bestaande uit zes twee-onder-één-kapwoningen en één vrijstaande woning ontwikkeld. Het plangebied is 
onderdeel van de gebiedsontwikkeling Parijsch en voor de genoemde locatie is het bestemmingsplan 
‘Parijsch Zuid’ van toepassing. In dat bestemmingsplan is in artikel 11.6.2 een wijzigingsbevoegdheid voor 
uw college opgenomen. Die wijzigingsbevoegdheid maakt het mogelijk om op deze plek in plaats van één 
vrijstaande woning 2 twee-aaneen-woningen (twee-onder-één kapwoningen) te bouwen. Die omzetting van 
één vrijstaande woning naar 2 twee-onder-één-kapwoningen kan voor maximaal 4 vrijstaande woningen 
plaatsvinden en moet verder voldoen aan de randvoorwaarden die daarvoor in het bestemmingsplan zijn 
gesteld. In het wijzigingsplan wordt beschreven dat de ontwikkeling voldoet aan de voorwaarden zoals 
opgenomen in het bestemmingsplan 'Parijsch Zuid'. Voor vijf woningen in dit plan is daarnaast het 
vaststellen van een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder noodzakelijk. Daarvoor is de 
voorgeschreven procedure op grond van de Wet geluidhinder gevolgd. 
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Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder ‘Locatie van der 
Heiden’ hebben vanaf 3 september 2020 tot en met 14 oktober 2020 voor een ieder ter inzage gelegen. Er 
zijn geen zienswijzen ontvangen. Uw college kan om die reden nu overgaan tot het vaststellen van zowel 
het wijzigingsplan als het Besluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder ‘Locatie Van der Heiden’. 
Het college van de gemeente Culemborg besluit: 
1. Het wijzigingsplan ‘Locatie Van der Heiden’, met het identificatienummer: 

NL.IMRO.0216WPLocatieVdHeiden-VSG1 vast te stellen; 
2. Het Besluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder ‘Locatie van der Heiden’ vast te stellen 

overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel en dit besluit tegelijkertijd met het door het college 
vastgestelde wijzigingsplan bekend te maken en voor 6 weken ter inzage te leggen; 

3. In dit geval geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het 
kostenverhaal bij dit project anderszins is verzekerd. 

 
Samenwerkingsovereenkomst Parijsch (109495/129035) 
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van zaken actualisatie Samenwerkingsovereenkomst 
Parijsch. 
Het college van de gemeente Culemborg besluit: 
De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken samenwerkingsovereenkomst Parijsch (SOK 
Parijsch) met informatienotitie GZDGCB109495/128921. 

 
 
Besluiten in de portefeuille van wethouder C. Stolwijk 
 
Stand van zaken uitvoering investerings- en onderhoudsprogramma buitensport 2019 – 2022 
(92049/129568) 
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van het investerings- en onderhoudsprogramma 
buitensport 2019 – 2022. 
Het college van de gemeente Culemborg besluit: 
 De gemeenteraad te informeren over de voortgang van het investerings- en onderhoudsprogramma 
buitensport 2019 – 2022 met informatienotitie GZDGCB92049/92051. 
 
Vroegsignalering schulden en wijziging Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (116210/117026) 
We sluiten ons aan bij de landelijke aanpak vroegsignalering van schulden. We mandateren Santé Partners 
en Elk Welzijn om de uitvoering daarvan te regelen. Wijzigingen in de landelijke Wet gemeentelijke 
Schuldhulpverlening (WGS) vragen om besluitvorming door de gemeenteraad. Het betreft twee 
weigeringsgronden en het vaststellen van de beslistermijn. 
Het college van de gemeente Culemborg besluit: 
1. Zich aan te sluiten bij de landelijke aanpak schuldhulpverlening vroegsignalering 
2. Voor de samenwerking met de meldende partijen gebruik te maken van de overeenkomst landelijke 

aanpak vroegsignalering 
3. De burgemeester draagt op grond van artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet, de ondertekening van de 

overeenkomsten (GZDGCB116210/124379) op aan wethouder Stolwijk 
4. Mandaat te verlenen aan de directeur sociaal domein van Santé Partners en de directeur-bestuurder van 

Elk Welzijn(als gemandateerden) voor de uitvoering van de aanpak vroegsignalering in Culemborg 
5. De gemeenteraad voor te stellen de "Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente 

Culemborg 2021" (GZDGCB116210/117132) vast te stellen 
6. De gemeenteraad voor te stellen recidive en fraude te betrekken bij besluiten tot het verlenen van 

schuldhulpverlening door art. 3 , tweede en derde lid WGS van toepassing te verklaren 
(GZDGCB116210/117191) 
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Afspraken VNG en Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslagenaffaire (126826/130575) 
Het College informeert de raad omtrent de laatste stand van zaken rondom afspraken tussen de VNG en 
Belastingdienst/Toeslagen in het kader van de kinderopvangtoeslagenaffaire. 
Het college van de gemeente Culemborg besluit: 
 De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken aangaande de toeslagenaffaire kinderopvang, 
met bijgaande informatienotitie GZDGCB126826/130574 "Afspraken VNG en Belastingdienst/Toeslagen 
Kinderopvangtoeslagenaffaire". 

 
 
Besluiten in de portefeuille van wethouder S. Baggerman 
 
Beantwoording vragen (Art. 38 RvO) D66 m.b.t. GGD onderzoek 11-jarigen (127422/127427) 

De fractie van D66 uit de gemeenteraad heeft, op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde, 
schriftelijke vragen gesteld over het GGD onderzoek onder 11-jarigen onderzoek 
Het college van de gemeente Culemborg besluit: 
De artikel 38 vragen van D66 aangaande GGD onderzoek 11-jarigen te beantwoorden conform bijlage 
(127517). 
 
Kwantitatieve raming en werkwijze spreiding woonopgave Beschermd Wonen (86013/112518) 

Het college van de gemeente Culemborg besluit de kwantitatieve raming van de uitstroom Beschermd 
Wonen in 2021 en 2022 en de uitwerking van een werkwijze voor de spreiding van de woonopgave over de 
regio Rivierenland vast te stellen. Tevens besluit het college aanvullende afspraken met Kleurrijk Wonen te 
maken over de aantallen voor de uitstroom Beschermd Wonen. 
Het college van de gemeente Culemborg besluit: 
1. De (kwantitatieve) raming van de uitstroom Beschermd Wonen voor 2020 en 2021 vast te stellen.  
2. In te stemmen met een verdere uitwerking van bijgevoegd memo (Memo Aantallen-Spreiding Uitstroom 

BW, reg. nr. 86013/128903) over de spreiding (en aantallen) van de woonopgave voor de uitstroom 
Beschermd Wonen over de regio Rivierenland. 

3. Aanvullende afspraken te maken met Kleurrijk Wonen over de aantallen uit te stromen cliënten voor 
Beschermd Wonen (aanvullend op de huidige afspraken met Kleurrijk Wonen over de huisvesting van 
bijzondere doelgroepen). 

 
 
 
 

Rondvraag 
 

−   
 


