Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 20 maart 2018 om 9.00 uur
nr.
1.

beslissing
Met kleine aanpassing vastgesteld

2.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 13 maart 2018.
Burgerparticipatie

3.
4.

Verbonden Partijen
Er zijn geen stukken van de griffie.

-----

5.

Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek
benutting restwarmte Niacet

Conform advies besloten.

6.

7.

8.

Besluit om:
1. In te stemmen met een maximale
bijdrage van €7.500 voor een
haalbaarheidsonderzoek naar de
benutting van restwarmte van Niacet;
2. De commissie bestuur op de hoogte te
brengen met bijgevoegde
informatienota.
Onderwerp: voorstel perspectievennota
buurtbemiddeling
Besluit om:
Op te voeren in de voorstellen
perspectievennota 2018, ter besluitvorming
door de Raad:
1. Een bedrag van € 11.200 ter
beschikking te stellen voor continuering
van de inzet van buurtbemiddeling.
Onderwerp: Onttrekken gedeelte
Broekdijksestraat en Bredesteeg aan
openbaarheid
Besluit om:
Het gedeelte van de Broekdijksestraat en
Bredesteeg, zoals aangegeven op
bijgevoegde overzichtstekening (bijlage 1),
te onttrekken aan het openbaar verkeer.
Onderwerp: Financiële bijdrage
verkeersregelinstallatie Provincialeweg
N834

---

Conform advies besloten met de toevoeging
dat pas bij het integraal vaststellen van de
perspectievennota duidelijk wordt of er geld
beschikbaar komt voor dit voorstel.

Conform advies besloten.

Conform advies besloten met de toevoeging
dat dit wordt opgevoerd bij de
perspectievennota.

Besluit om:
De raad voorstellen in te stemmen met de
door de Provincie Gelderland gevraagde
financiële gemeentelijke bijdrage voor het
realiseren van verkeerslichten (€ 499.562)
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9.

10.

11.

12.

en vijftien jaar onderhoud (€ 41.630) op het
kruispunt N835 (Provincialeweg) met de
Bergakker.
Onderwerp: Harmonisatieprogramma
IM/ICT
Besluit om:
1. In te stemmen met het
harmonisatieprogramma IM/ICT;
2. De raad voor te stellen een bedrag van
€ 1.646.000,- beschikbaar te stellen en
deze ten laste te brengen van
bestaande automatiseringsreserve en
ict-budgetten.
Onderwerp: Uitvoeringsplan wijkregisseurs
2018
Besluit om:
1. In te stemmen met het uitvoeringsplan
2018 van de wijkregisseurs;
2. In te stemmen met het versterken van
het wijkgericht werken met
wijkregisseurs door:
2.1.vervanging per 1 juli 2018 van de
gestopte wijkregisseur,
2.2.het structureel maken van 4 fte voor
wijkgericht werken met
wijkregisseurs;
3. In te stemmen dat deels te dekken uit
het budget burgerparticipatie, besparing
huurlasten Stichting Hertogenwijk en de
extra middelen n.a.v. de evaluatie van
de wijkregisseurs van 2017;
4. Met de overblijvende kosten als volgt
om te gaan:
4.1.de kosten voor 2018 in te brengen in
de 1e Voortgangsrapportrage 2018,
4.2.de kosten voor 2019 t/m 2022 in te
brengen in Perspectievennota 2018.
5. Deze besluiten ter bespreking voor te
leggen aan de vakcommissie.
Onderwerp: Beschermingstafel Jeugd
Besluit om:
1. Instemmen met het regionale voorstel
om tot structurele invoering van de
Beschermingstafel te komen;
2. De kosten voor 2018, zijnde € 17.906 te
dekken uit het bestaande budget voor
jeugdbescherming.
Onderwerp: Maandaat- en volmachtregeling
CORV

Met een kleine aanpassing conform advies
besloten.

Met aanpassingen conform advies besloten.
Bij beslispunt 4.2 wordt nog opgemerkt dat
pas bij het integraal vaststellen van de
perspectievennota duidelijk wordt of er geld
beschikbaar komt voor dit onderdeel van dit
voorstel.

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Besluit om:
Mandaat te verlenen aan de teammanager
om namens de gemeente Tiel via de
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13.

14.

15.

16.

Collectieve Opdracht Routeer Voorziening
(CORV) een verzoek tot onderzoek (VTO)
bij de Raad voor de Kinderbescherming in
te dienen en berichten te versturen en
notificaties te ontvangen, zodat de
teammanager vervolgens ondermandaat
kan verlenen aan de medewerkers Jeugd
binnen de gemeente en binnen de
wijkteams Jeugd
Onderwerp: bewegwijzering binnenstad Tiel
Besluit om:
1. In te stemmen met het ontwerp
bewegwijzering binnenstad;
2. In te stemmen met de te verwijzen
locaties in de binnenstad;
3. De bevoegdheid tot wijzigen van de te
verwijzen locaties neer te leggen bij
ambtenaar verantwoordelijk voor het
beleid van recreatie en toerisme;
4. Het offerte-traject te starten voor de
aanschaf van bewegwijzering
binnenstad.
Onderwerp: Definitieve subsidie 2016 aan
Stichting Ondernemersfonds Tiel
Besluit om:
Definitieve subsidie 2016 aan de Stichting
Ondernemersfonds Tiel vast te stellen op €
470.936,55.
Onderwerp: Inrichting inkoop Jeugd/ Wmo
2019 Regio Rivierenland.
Besluit om:
1. Kennis te nemen van het voorstel
‘Inrichting inkoop 2019 Regio
Rivierenland’ d.d.14-03-2018.(bijlage 1);
2. Het n.a.v. de bespreking in het
portefeuillehouders overleg sociaal
domein d.d. 08-03-2018 bijgestelde
voorstel over te nemen en conform te
besluiten;
3. Na besluitvorming van het college de
raad hierover te informeren middels
bijgevoegde Informatienota.
Onderwerp: Vervangen van damwand en
steiger
Besluit om:
1. De damwanden aan de Annie
Romeinstraat te vervangen;
2. De steiger aan de Hennepe te
vervangen;
3. hiervoor respectievelijk een krediet van
€ 36.000 en € 15.000 beschikbaar te
stellen;

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Conform advies besloten met de toevoeging
dat pas bij het integraal vaststellen van de
perspectievennota duidelijk wordt of er geld
beschikbaar komt voor dit voorstel.
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17.

18.

19.

B.
D.

4. De voorgaande beslispunten aan te
melden voor de perspectievennota
2018.
Onderwerp:Informatienota Operationele
prestaties VRGZ 2017

Conform advies besloten.

Besluit om:
De gemeenteraad via bijgevoegd jaarbericht
te informeren over de operationele
prestaties in 2017 van de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid.
Onderwerp: Aanbieding raadsvoorstel
inzake compensatie gestegen bouwkosten
(ver)nieuwbouw van het Lingecollege.
Besluit om:
Aan de raad onderstaand voorstel aan te
bieden:
1. De huidige in de begroting opgenomen
kapitaallast van €875.000 blijven
hanteren als basis voor de uitvoering
van het in 2015 vastgelegde
ambitieniveau van het project voor het
Lingecollege op basis van 1,5%
rekenrente;
2. Het 30’er jaren deel van het
gebouwencomplex aan de Heiligestraat
afstoten en de te verwachten opbrengst
bestemmen voor fase 3 van het project,
het opknappen van de VMBO-locatie
aan de Teisterbantlaan.
Onderwerp: bespreeknota over wijziging
afvalstoffenverordening Avri voor te leggen
aan commissie
Besluit om:
De commissie te vragen wat de AB
vertegenwoordiger van de Avri kan
meenemen naar de AB vergadering van 19
april 2018 over het wijzigingsbesluit
afvalstoffenverordening 2018
Uitnodigingen:
1. Intocht 3-daagse Walstede 22 juni.
Pers

Met aanpassingen conform advies besloten.

Conform advies besloten.

1. Burgemeester Beenakker.
nvt
Aldus vastgesteld in de vergadering
van 27 maart 2018
de secretaris, de burgemeester,
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