Vastgesteld

Openbare besluitenlijst
van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Culemborg van 28 januari 2020
Aanwezig:
Burgemeester G. van Grootheest
Wethouders C. Stolwijk, J. Reus, M. Wichgers
Secretaris G. Vlekke
Afwezig:

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Culemborg van 21
januari 2020
Conform

Besluiten in de portefeuille van burgemeester G. van Grootheest
Gedragscode College van Burgemeester en Wethouders (2047337/ 3217)
De Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad een gedragscode vaststelt voor de leden van het college
van Burgemeester en Wethouders. In deze gedragscode worden gedragsregels en procedures vastgelegd
voor het handelen van collegeleden bij de uitoefening van hun taken. Om de gedragscode actueel te
houden, is het goed om na verloop van tijd de gedragscode te vernieuwen. Het college stelt de raad dan
ook voor een nieuwe gedragscode vast te stellen voor de leden van het college.
Het college van de gemeente Culemborg besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen de “Gedragscode Integriteit van burgemeester en wethouders van de
gemeente Culemborg” vast te stellen;
2. De gemeenteraad voor te stellen de gedragscode “Integer handelen, gedragscode voor de leden van
het college van burgemeester en wethouders” in te trekken.

Besluiten in de portefeuille van wethouder J. Reus
Groenbeleidsplan Culemborg (1527981/ 3206)
Het college stelt de raad voor het Groenbeleidsplan Culemborg vast te stellen. Dit Groenbeleidsplan legt
de lange termijn visie vast voor het groen in de bebouwde kom van Culemborg en geeft uitwerkingen voor
de hoofdgroenstructuur van de stad en het groen in de wijken.
Het college van de gemeente Culemborg besluit:
De raad voor te stellen het Groenbeleidsplan Culemborg vast te stellen.
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Besluiten in de portefeuille van wethouder M. Wichgers
Plan van Aanpak proces Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020 -2024 (1947108/3207
Er is een procesvoorstel opgesteld om te komen tot een regionaal economisch ambitiedocument voor de
periode 2020 – 2024. Het AB van de Regio Rivierenland biedt het plan van aanpak thans ter besluitvorming
aan het College aan met het verzoek het ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het college van de gemeente Culemborg besluit:
De raad voor te stellen het Plan van Aanpak proces regionaal economisch ambitiedocument vast te stellen
en een zienswijze in te dienen bij de Regio Rivierenland.

Voortzetting dienstverlening digitalisering fysieke dossiers bij opvraag Regionaal Archief Rivierenland
(1947152/3196)
Eind 2017 hebben de deelnemende gemeenten van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) ingestemd
met een digitaliseringsservice. In een pilot zou de uitleen van door de gemeente opgevraagde dossiers
digitaal afgehandeld worden, in plaats van fysieke uitleen van stukken. De pilot is ten einde en de
eindevaluatie leverde overwegend positieve reacties op.
Het RAR vraagt om deze Scanning-on-Demand service als standaard dienstverlening voort te zetten.
Het college van de gemeente Culemborg besluit:
De Scanning-on-Demand service van het Regionaal Archief Rivierenland als dienstverlening voort te laten
zetten.

Besluiten in de portefeuille van wethouder C. Stolwijk
Uitwerking rioolheffing 2020 (1946119/3221)
Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: BSR) heeft namens gemeente Culemborg in het verleden
geen aanslag rioolheffing opgelegd aan eigenaren van garages en volkstuinen. BSR heeft op 2 januari 2020
per e-mail laten weten met ingang van 2020 deze categorie belastingplichtigen voor het eerst wel in de
heffing te gaan betrekken. Onderhavig collegebesluit zorgt er voor dat eigenaren van garages en
volkstuinen in 2020 niet geconfronteerd worden met een (onredelijk hoge) aanslag rioolheffing. Deze
werkwijze is conform voorgaande jaren.
Het college van de gemeente Culemborg besluit:
1. In 2020 geen aanslag rioolheffing op te leggen aan eigenaren van garages en volkstuinen.
2. Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad voor te stellen dit besluit te
bekrachtigen.

Rondvraag


N.a.v. vertrek Wethouder Buwalda is de Portefeuilleverdeling (voorlopig) gewijzigd. Het college
stelt de volgende Portefeuilleverdeling vast:

Portefeuille
Zorg en Welzijn
Coördinatie Sociaal Domein
Diversiteit en integratie
Wmo

Portefeuillehouder
Wethouder Reus
Wethouder Reus
Wethouder Wichgers
Wethouder Reus
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Jeugdbeleid
Ouderenbeleid
Sport en sportaccommodaties
Volksgezondheid
Inburgering


Wethouder Reus
Wethouder Wichgers
Wethouder Stolwijk
Wethouder Wichgers
Wethouder Stolwijk

Het college besluit de raad en de relevante partners te informeren over deze Portefeuilleverdeling
met daartoe opgestelde brieven.
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