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De onderdelen van het akkoord 

Verbinding tussen overheid en burgers
In Culemborg wonen veel betrokken mensen die zich 
willen inzetten voor hun stad. Zij hebben ideeën, ken-
nis, ervaring, creativiteit, innovatieve gedachten en 
ondernemerskracht. De combinatie van een terug-
tredende overheid en betrokken burgers (vaak op een 
specifiek onderwerp) vraagt om een andere verhou-
ding tussen de gemeente en haar inwoners. Rollen 
van gemeenteraadsleden, collegeleden, ambtenaren, 
burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven 
verschuiven. Gelijkwaardigheid en wederkerigheid zijn 
sleutelwoorden. De gemeente is er nu vooral vóór de 
burger. De coalitie wil een omslag maken naar een 
gemeente die ook ván de burger is. En waar steeds 
meer door de burger zelf georganiseerd wordt. De 
gemeente wordt vaker verbinder. De gemeente houdt 
vinger aan de pols vanuit haar specifieke verantwoor-
delijken: het bewaken van het algemeen belang en 
het controleren van het eindresultaat. 

Dit vraagt om een ontwikkeling op alle niveaus in de 
gemeente en gemeentebestuur: 
> een proactieve gemeenteraad die een eigen 
 strategische agenda hanteert; 
> een college van B&W dat de gemeenteraad de 

ruimte geeft en ondersteunt;

> daar waar regels obstakels vormen, zoeken naar 
een beter en meer stimulerend systeem van speel-
ruimte, regelgeving en handhaving; 

> gemeenteambtenaren die vanuit een integraal 
perspectief werken en een verbindende rol spelen 
bij maatschappelijk initiatief. 

Gezonde financiën
Deze coalitie staat voor gezonde gemeentefinanciën 
en een financieel duurzaam evenwicht. Dit betekent 
een evenwichtige begroting op de korte en lange 
termijn en voldoende reserve voor het opvangen 
van risico’s en onvoorziene tegenvallers. Structurele 
uitgaven moeten worden gedekt door structurele in-
komsten en het totaal aan investeringen en grondex-
ploitaties moet vanuit financieel oogpunt beheersbaar 
zijn. Gelet op de rijksbezuinigingen en een verdere 
verschuiving van taken van het rijk naar de gemeente 
met een fors lager budget, wordt het gezond houden 
van de gemeentefinanciën een zware opgave in de 
komende periode. 
De coalitie moet vooral inventief te werk gaan. 
Onder meer door te mee te doen aan initiatieven 
van derden (bijvoorbeeld ondernemers, ontwikke-
laars, provincie of waterschap) en het benutten van 

Inleiding
VVD, D66 en ChristenUnie (CU) hebben een kort en bondig coalitieakkoord opgesteld. De coalitie kiest voor een 
aanpak op thema’s en hanteert als nadrukkelijk uitgangspunt de stad anders te willen besturen. Daardoor ontstaat 
meer gelegenheid voor burgers om bij de start van processen invloed op besluitvorming te hebben. Ook wordt 
de bij de burgers aanwezige kennis en expertise veel beter benut. Deze nieuwe omgangsvorm is niet alleen het 
uitgangspunt van de coalitiepartijen, maar wordt ook door de overige in de gemeenteraad vertegenwoordigde 
partijen gedragen.

De coalitiepartijen realiseren zich dat deze nieuwe houding gevolgen heeft voor de manier waarop de stad dage-
lijks bestuurd wordt. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders moet een team zijn dat, naast afspraak 
= afspraak, als belangrijkste kenmerken vooral onderling vertrouwen en transparantie, betrouwbaarheid, flexibili-
teit en aanpassingsvermogen heeft.
 
De komende jaren staan vier kernopgaven centraal:
> gezonde financiën
> een veilige stad
> een actieve en bruisende stad 
> een zorgvuldige implementatie van de transities in het sociale domein
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andere geldstromen zoals subsidies, co-financiering 
en crowdfunding om nieuwe initiatieven mogelijk te 
maken.
De coalitie kiest als uitgangspunt dat alle burgers 
meebetalen aan de voorzieningen in de stad en niet 
uitsluitend de huiseigenaren. De onroerende zaak-
belasting (OZB) wordt hooguit gelijk aan de inflatie 
verhoogd (niet boventrendmatig). 

Veilige stad
Enige jaren geleden heeft Culemborg ingezet op een 
integrale aanpak van veiligheid. Er is nu sprake van 
een goed werkende, samenhangende aanpak via 
ketenregie, cameratoezicht, straatcoaches, interven-
tieteam en andere instrumenten. Deze succesvolle 
aanpak gaat door. 
De coalitie voegt daar een nieuw speerpunt aan toe, 
dat gericht is op sociale weerbaarheid. Dat betekent 
dat het verder betrekken van burgers hierbij en het 
gebruik maken van de eigen kracht van burgers de 
volgende slag is die gemaakt moet worden. 
Als sluitstuk van de integrale aanpak is het belangrijk 
de balans te zoeken in de proactieve aanpak en een 
juist gedoseerde repressieve aanpak. 

Economie binnenstad en economie algemeen
De coalitie wil de economie stimuleren en zich daarbij 
richten op het bedrijventerrein, de winkelcentra en de 
binnenstad. 
De binnenstad krijgt bijzondere aandacht met een 
integrale aanpak die op meer gestoeld is dan op 
economische beginselen. Ook cultuur, aanpak van de 
leegstand, het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en 
aantrekkelijkheid horen hierbij. Er ligt een duidelijke 
link met het thema “Voorzieningen op peil”. Het 
Ondernemersfonds wordt hier actief bij betrokken. De 
rol van de gemeente is vooral regisserend en stimule-
rend. De gemeente kan een faciliterende rol spelen in 
het maken van verbindingen tussen maatschappelijke 
initiatieven en lokale economie. De lokale economie 
wordt gestimuleerd door ruim baan te geven aan zzp-
ers en maatschappelijke initiatieven.

Voorzieningen op peil
Sport-, cultuur- en andere voorzieningen maken deel 
uit van de rijkdom van de stad. Deze voorzieningen 
dragen bij aan de lokale veelkleurigheid en diversiteit 
en horen daarmee ook tot de factoren die het aan-
trekkelijk maken om zich in Culemborg te vestigen. 

Het op peil houden van deze voorzieningen is geen 
vanzelfsprekendheid. De coalitie streeft er naar toe-
komstige bezuinigingen het hoofd te bieden zonder 
het niveau van de voorzieningen in de stad aan te 
tasten.

Zorgvuldige implementatie van de transities in het 
sociale domein 
De ondersteuning op het gebied van werk, zorg, 
welzijn en opvoeding (het sociale domein) is tot nu 
toe vooral een taak van de landelijke overheid. Deze 
taken worden vanaf 1 januari 2015 de verantwoorde-
lijkheid van de gemeente. Het overhevelen van deze 
taken zijn de transities in het sociale domein. 
In de voorbereiding op deze transities is er noodza-
kelijkerwijs veel aandacht geweest voor het organi-
seren van het proces en het stellen van kaders. In de 
komende raadsperiode wordt die nadruk verlegd naar 
sturen op inhoud. Hier kan bij de start van het proces 
gebruik worden gemaakt van de inbreng van kennis/
expertise uit de stad.
Uitgangspunt van de coalitie is dat de uitvoering van 
deze taken geschiedt binnen de budgetten die van 
het Rijk zijn verkregen. Het is belangrijk dat helder is 
welke activiteiten voor welke doelgroepen door welke 
partners worden uitgevoerd en welke producten wor-
den geleverd. Dit vraagt om een inhoudelijke analyse, 
die de structuren van het zorggebouw blootlegt. 
Expertise wordt benut, indien nodig over de regio-
grenzen heen. Zowel uitvoerders als cliënten worden 
nadrukkelijk in dit proces meegenomen. Cliënten wor-
den begeleid in de voor hun veranderende rol, waarin 
meer nadruk ligt op persoonlijke verantwoordelijk-
heid. Extra aandacht is er voor de kwetsbare groepen.

Regio
Ten aanzien van bestaande tendensen van bestuur-
lijke schaalvergroting spreekt de coalitie als uitgangs-
punt uit dat Culemborg een zelfstandige gemeente 
wil blijven. Permanent aandachtspunt is de demo-
cratische legitimatie van de regio. De coalitie werkt 
aan het vergroten van het vertrouwen in de regio 
in de gemeenteraden. De coalitie heeft als doel dat 
de lokaal georganiseerde basisvoorzieningen op het 
gebied van publiekszaken worden vastgehouden, met 
een efficiënte ambtelijke organisatie die dicht bij de 
burger staat.
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Onderwijs en jeugd
De coalitie richt zich op verbreding van het onderwijs-
aanbod, vooral ten aanzien van het beroepsonderwijs. 
Een ander speerpunt is het verder ontwikkelen van 
het Brede School-concept zodanig dat onderwijsbeleid 
en jeugdbeleid vraaggestuurd met elkaar zijn verbon-
den.
Daarbij wordt geborgd dat voorschoolse ontwikkeling 
breed toegankelijk blijft, zodat jonge kinderen met 
een achterstand zich kunnen optrekken aan andere 
jonge kinderen. 
De coalitie vindt het belangrijk dat elk kind kan be-
schikken over de juiste startkwalificaties aan het begin 
van de schoolcarrière en dat aan het einde daarvan 
een perspectief op werk kan worden geboden. 
De transitie van de jeugdzorg wordt integraal opge-
pakt, waarbij het doel zoveel mogelijk is gericht op 
het ontwikkelen van de eigen kracht van gezinnen en 
jongeren. Daarbij wordt uitgegaan van korte lijnen 
binnen jeugdzorg en is er voortdurend aandacht voor 
kwetsbare groepen.

Stedelijke vernieuwing/uitbreiding – leefbare stad
In Culemborg is sinds enige tijd weer sprake van een 
oplevende bouwproductie, bijvoorbeeld in het plan-
gebied Parijsch. 
Met deze voorzichtig aantrekkende markt is het voor 
de coalitie een speerpunt, mede met het oog op 
economische bedrijvigheid, werkgelegenheid en 
(sociale) volkshuisvesting, om op weldoordachte plek-
ken ontwikkeling te stimuleren en mogelijk te maken. 
Hierbij wordt gelet op winstgevendheid en leefbaar-
heid.

Duurzaamheid
De coalitie wil de stad meer stimuleren, verleiden en 
faciliteren op het gebied van duurzaamheid zonder 
direct in de ‘regelreflex’ te schieten. De coalitie koerst 
op economisch verantwoorde duurzaamheid zonder 
verplichtend karakter. 
De lokale overheid heeft een voorbeeldfunctie. Deze 
coalitie wil inwoners en ondernemers inspireren om 
duurzaamheid na te streven, zowel bij de inrichting als 
bij het gebruik van hun gebouwen en terreinen.

Verkeer
De coalitie neemt een integraal verkeersbeleid als 
uitgangspunt. Dat betekent een veilig en goed onder-
houden wegennet, met een goede doorstroming van 
het auto- en fietsverkeer en met oog voor bescher-
ming van de zwakkere verkeersdeelnemers.

Gemeentelijk vastgoedbeheer
Het gemeentelijk vastgoed dient als maatschappelijk 
kapitaal onder directe zeggenschap van de gemeente 
te blijven. Het gaat vooral om een efficiënt en doel-
matig beheer gericht op de maatschappelijke functie.
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