Vastgesteld

Openbare besluitenlijst
van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Culemborg van 25 april 2022
Aanwezig:
Burgemeester G. van Grootheest
Wethouders J. Reus, M. Wichgers, S. Baggerman
Loco-Secretaris S. Bosman
Afwezig:
Secretaris M. Knaapen

Besluiten in de portefeuille van wethouder J. Reus
Zienswijze oprichting textielsorteercentrum Cirtex (301466/411572)
De algemeen besturen (AB) van de publieke gemeenschappelijke regelingen (GR) van Avri en Werkzaak
Rivierenland zijn voornemens om samen met het private kringloopbedrijf 2Switch een
textielsorteercentrum op te richten, genoemd CIRTEX.
Het oprichten van CIRTEX in Rivierenland is een belangrijke eerste stap met als uiteindelijke doel om tot een
circulaire textielketen in de regio te komen. De ambitie is om het ingezamelde textiel (1.8 miljoen kilo) in
Rivierenland lokaal met vooral medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te sorteren, te bewerken
en te verkopen. Een mooie circulaire en inclusieve uitdaging.
Middels dit voorstel wordt de gemeenteraad van Culemborg in de gelegenheid gesteld haar zienswijze te
geven op het voorgenomen besluit van de AB’s van Avri en Werkzaak tot oprichting van de coöperatie
CIRTEX.
Het college van de gemeente Culemborg besluit:
1. Kennis te nemen van het voornemen van de DB’s van GR-Avri en GR-Werkzaak Rivierenland om CIRTEX
U.A. op te richten;
2. Het voorgenomen besluit van het DB van GR-Avri en GR-Werkzaak Rivierenland tot oprichting van de
coöperatie CIRTEX U.A. voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad, middels bijgevoegd
raadsvoorstel (GZDGCB301466/411577) en zienswijzebrief (GZDGCB301466/411591).
3. Gelet op het bepaalde in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen, en overwegende
hetgeen gesteld in de zienswijze brief aan de raad van 16 december 2021, de gemeenteraad te
verzoeken het college van de gemeente Culemborg expliciet opdracht te geven om het algemeen
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland toestemming te geven tot
oprichting van en deelneming in de coöperatie CIRTEX U.A..
4. Hierbij het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland toestemming
te geven tot oprichting van en deelneming in de coöperatie CIRTEX U.A. onder voorbehoud van
besluitvorming hierover door de gemeenteraad.

Rondvraag
Het college besluit op grond van artikel 25, lid 2 Gemeentewet de raad geheimhouding op te leggen t.a.v.
de beantwoording van de technische vragen over het Transitie en Transformatieplan (GZDGCB
490127/490128).
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