Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 6 maart 9.00 uur

Onderwerpen voorzien van een “ster” krijgen uitstel van publicatie met 1 week.

nr.
1.

beslissing
Vastgesteld.

2.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 27 februari 2018.
Burgerparticipatie

3.
4.

Verbonden Partijen
Er zijn geen stukken van de griffie.

-----

5.

Onderwerp: : Informatienota rapport
ombudsman inzake toegang
schuldhulpverlening

Met kleine aanpassing conform advies
besloten.

6.

7.

Besluit om:
De informatienota ‘Rapport ombudsman
inzake toegang schuldhulpverlening’ ter
kennisname aan de commissie
Samenleving aan te bieden.
Onderwerp: vaststellen openbare ruimte
Bedrijvenpark Medel
Besluit om:
1. Vast te stellen: Marchant;
2. Gedeeltelijk vast te stellen: De
Prinsenhof (uitbreiding);
3. Gedeeltelijk in te trekken: Bredesteeg,
Medelsestraat-Oost en De Prinsenhof;
4. Gedeeltelijk vaststellen en intrekken:
Biezenwei (geometrie wijziging).
Onderwerp: verkoop pand Kleine Plantage
1a-Honingstraat 10 te Tiel

--

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. In te stemmen met de verkoop van het
pand met grond Tiel D 5641 + 5642,
plaatselijk bekend Kleine Plantage 1aHoningstraat 10 te Tiel;
2. De verkoopprocedure voor dit pand te
starten;
3. Een eventuele netto-verkoopopbrengst
te boeken in het jaar waarin de verkoop
wordt gerealiseerd en dan de
bestemming ervan aan te geven;
4. Een makelaar het pand te laten
verkopen.
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8.

9.

10.

Onderwerp: Aanwijzing nieuwe
monumenten
Besluit om:
1. Het proces te starten om nieuwe
gemeentelijke monumenten,
beeldbepalende panden en
stadsgezichten aan te gaan wijzen in de
komende 4 jaar, met na 2 jaar een
evaluatie over het proces;
2. Het proces te starten om monumenten
af te gaan voeren van de
monumentenlijst of te herbestemmen
als beeldbepalend pand;
3. De commissie Ruimte te informeren
over dit besluit door middel van een
informatienota.
Onderwerp: Memo beantwoording vragen
Commissie Ruimte Bommelweg – Dreef

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Besluit om:
De commissie Ruimte te informeren over de
in de raad gestelde vragen met betrekking
tot aanpak verkeerssituatie Bommelweg –
Dreef via bijgevoegde memo
‘beantwoording raad- en commissie vragen’.
Onderwerp: Inrichting inkoop Jeugd/ Wmo
Beslispunt 1 t/m 3 conform advies besloten.
2019 Regio Rivierenland.
Beslispunt 4 als volgt te wijzigen:
Besluit om:
Na het portefeuillehoudersoverleg
1. Kennis te nemen van het advies
WMO/Jeugd van 8 maart 2018 wordt er een
‘inrichting inkoop 2019 Regio
nieuw collegevoorstel ter besluitvorming aan
Rivierenland’.(bijlage 1);
het college voorgelegd.
2. Het advies over te nemen, maar met de
volgende aanpassingen m.b.t. de tekst
Beslispunt 5 als volgt te wijzigen:
over sturen op kwaliteit:
Nadat over het nieuwe collegevoorstel –
a. blz. 3, paragraaf 1, bolletje 1 en 2,
zoals bij beslispunt 4 genoemd –
toevoegen:
besluitvorming heeft plaatsgevonden
* afspraken over kwaliteit en resultaten
ontvangt de raad een informatienota.
moeten opgenomen worden in de
contracten
b.
blz. 3, paragraaf 1, bolletje 1 en
3, toevoegen:
* uitgangspunt voor zorgproducten en
professionals zijn minimaal de wettelijke
kwaliteitseisen
c.
blz. 3, paragraaf 1, bolletje 2, 4,
5,6, toevoegen:
* proces en organisatie van monitoren
en evaluaties moeten opgenomen
worden in de
Dienstverleningsovereenkomst inkoop
Jeugd en Wmo met de Regio.
3. Het advies niet over te nemen maar te
wijzigen m.b.t. de tekst over
kostenbeheersing
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11.

a. blz. 3, paragraaf 2, bolletje 1,
tekst wijzigen:
* Instellen van budgetplafonds, dat
wil zeggen een vast te stellen
budget, gebaseerd op
realisatiecijfers van voorgaande
jaren, per zorgaanbieder. Met
de gecontracteerde aanbieders
wordt afgesproken tijdig te
signaleren wanneer een nader te
bepalen marge wordt bereikt.
Uitgangspunt blijft de continuïteit
van de zorg.
b. blz. 3, paragraaf 2, bolletje 2,
toevoegen:
*mede gebaseerd op de uitkomsten
van het nog uit te voeren onderzoek
naar de mogelijkheden
voor kostenbeheersing.
4. De betrokken wethouders H. Driessen
en M. Melissen te mandateren om op
grond van beslispunten 2 en 3 het
besluit van het college van B&W van
Tiel wat betreft de Inkoop van
Jeugd/ Wmo 2019 aan het
portefeuillehouders overleg Regio
Rivierenland d.d. 8 maart 2018 mee
te delen;
5. Na besluitvorming op 8 maart 2018 in
het portefeuillehouders overleg
Wmo/Jeugd in de regio de raad hierover
te informeren middels een
Informatienota.
Onderwerp: Voorlopig voorkeursalternatief
MIRT verkenning Varik-Heesselt

B.

Besluit om:
Het voorlopig voorkeursalternatief voor de
dijkversterking Tiel-Waardenburg en
rivierverruiming Varik-Heesselt met stukken
voor een ieder ter inzage te leggen van 15
maart t/m 26 april (inspraakprocedure);
Uitnodigingen:

D.

Pers

Conform advies besloten.

---

Pagina 3 van 4

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 13 maart 2017
de secretaris, de burgemeester,
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