Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 10 april 2018 om 9.00 uur

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

nr.
1.
2.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van
burgemeester en wethouders d.d. 3 april 2018.
Burgerparticipatie

beslissing
Met paar kleine aanpassingen
vastgesteld
Niet besproken

3.
4.

Verbonden Partijen
Er zijn geen stukken van de griffie.

Geen opmerkingen

5.

Onderwerp: Verwachting Sociaal Domein o.b.v. cijfers 4e
kwartaal

6.

Onderwerp: Cofinanciering subsidieaanvraag 2 projecten
dorpsplan Kapel Avezaath

Conform advies besloten met paar
aanvullingen:
- Graag stand van reserve
toevoegen
- Separaat een analyse
opstellen over tekort en
mogelijke aanpak..
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.

Besluit om:
In de perspectievennota 2018 een eenmalig bedrag van
€ 17.345 en structureel een bedrag van € 10.000/jaar op
te nemen voor de uitvoering en het beheer van 2
projecten uit het dorpsplan Kapel Avezaath: aanleg
klompenpad en Impuls biodiversiteit.
7.

Onderwerp: Voorstel uitbreiding speelcapaciteit Theole
tbv P-nota 2018
Besluit om:
Voor de uitbreiding van de speelcapaciteit ten behoeve
van voetbalvereniging T.S.V. Theole een krediet van
€ 500.000 mee te nemen bij de afwegingen rondom de
perspectievennota 2018.

8.

Onderwerp: concept Jaarrekening 2017 GR Werkzaak –
zienswijze gemeenteraad Tiel

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 vastgesteld.

Besluit om:
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag GR Werkzaak
2017;
2. Kennis te nemen van de concept Jaarrekening GR
Werkzaak 2017;
3. Bijgaande concept zienswijze vast te stellen en
voorleggen aan de raad;
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4. Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2017 van
Werkzaak ter kennisneming en de concept
zienswijzebrief ter vaststelling aan te bieden aan de
raad.
9.

Onderwerp: Partnerschap week van Respect
Besluit om:
1. Partner te worden van de week van Respect (5-11
november 2018);
2. Hiervoor vanaf 2019 structureel een bedrag van
€ 1.500,- te reserveren in onze gemeentelijke
begroting en de gemeenteraad hiervoor een voorstel
te doen in de perspectievennota. Voor 2018 hiervan
melding te maken in de voortgangsrapportage;
3. Middels bijgevoegde informatienota de commissie
bestuur te informeren.

10.

Onderwerp: Verordening jeugdhulp gemeente Tiel 2018

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 vastgesteld.

Besluit om:
1. Instemmen met de Verordening jeugdhulp gemeente
Tiel 2018;
2. De verordening ter vaststelling voor te leggen aan de
Commissie Samenleving van 9 mei 2018 en de raad
van 23 mei 2018.
11.

Onderwerp: Ontwikkeling zonneparken in Tiel
Besluit om:
1. Te onderzoeken op welke termijn het formuleren van
een regionaal afwegingskader zonneparken en het
laten maken van een ontwerpend onderzoek naar
landschapstype en inpassing mogelijk is;
2. Initiatieven voor zonneparken aan te houden totdat
het onderzoek klaar is en beleid gemaakt is;
3. De informatienota aan de commissie bestuur ter
kennisgeving aan te bieden.

12.

Onderwerp: Perspectievennota: update regionaal
fietsroutenetwerk
Besluit om:
Bijgaand formulier perspectievennota ‘update
fietsroutenetwerk’ mee te nemen in de afweging die
plaatsvindt in de perspectievennota 2018.

13.

Onderwerp: Beantwoording art. 41 vraag Groen links
m.b.t. weren arbeidsmigranten

Conform advies vastgesteld met de
volgende aanvulling in het voorstel:
Tiel zal een actieve innemen in de
regionale samenwerking en opgave.

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 vastgesteld met
kleine tekstuele aanpassing.

Besluit om:
Akkoord te gaan met het antwoord op de art. 41 vragen
Groenlinks (zie bijgevoegde brief)
14.

Onderwerp: Grensbedrag correcties jaarrekening

Conform advies vastgesteld.
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Besluit om:
Nagekomen posten lager dan het grensbedrag € 48.000,na opmaken van de jaarrekening 2017 niet meer te
verwerken in de jaarrekening.
15.

Onderwerp: Voorstel P-nota: Uitbreiding Brede School
Besluit om:
1. De Brede School aanpak Tiel-Oost uit te breiden naar
de wijken West, Passewaaij, Kloosterbuurt en
Drumpt/ Rauwenhof;
2. Om beslispunt 1 te realiseren, vast te stellen dat het
volgende nodig is:
o structurele uitbreiding van de capaciteit van de
Brede School coördinator van 0,4 fte (€ 28.474,-)
naar 1 fte (€ 71.186);
o structurele uitbreiding van de capaciteit van de
projectondersteuner van 0,2 (€ 14.237,-) naar 0,7 fte
(€ 49.830,-) en;
o een activiteitenbudget van € 15.000,-.
Het betreft daarmee een structurele bijdrage van €
93.304,3. In te stemmen met een structurele dekking van de
Brede School coördinator van 0,3 fte (€ 21.356,-) uit
het Onderwijsachterstandenbudget (FCL 670500) per
2018;
4. Via de Perspectievennota een structurele bijdrage ad
€ 56.950,- aan te vragen voor de structurele dekking
van de uitbreiding van capaciteit van de Brede School
coördinator en de projectondersteuner;
5. Via de Perspectievennota een structurele bijdrage ad
€ 15.000,- aan te vragen voor het activiteitbudget ten
behoeve van het Brede School aanbod.

16.

Onderwerp: Jaarrekening 2017 RAR

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 vastgesteld.

Besluit om:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 Regionaal
Archief Rivierenland (RAR);
2. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie
Samenleving d.d. 09 mei 2018;
3. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te
dienen met betrekking tot de jaarrekening 2017.
17.

Onderwerp: Begroting 2019 RAR

Conform advies vastgesteld

Besluit om:
1. Kennis te nemen van de begroting 2019 Regionaal
archief rivierenland;
2. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie
Samenleving d.d. 09 mei 2018;
3. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te
dienen met betrekking tot de begroting 2019.
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18.

Onderwerp: Verkeerssituatie Echteldsedijk

Aangehouden, voorstel vraagt nog
aanscherping in inhoud en proces.

Besluit om:
Mogelijkheden tot herinrichting van de Echteldsedijk te
verkennen in het kader van de dijkverzwaring tussen het
Inundatiekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal.
19.

Onderwerp: Anw compensatie

Conform advies vastgesteld.

Besluit om:
1. In te stemmen met het informeren van de
Ondernemingsraad over het ingenomen
standpunt ten aanzien van het aanbieden van een
collectief alternatief als gevolg van de vervallen
Anw-compensatie ABP per 1 mei 2018
2. In te stemmen met het uitgangspunt dat geen of
minimale bemoeienis van de werkgever aan de
orde is waarbij geldt dat voor 1 mei 2018
(budgettair neutraal) een voorziening moet zijn
getroffen ter voorziening in het Anw-hiaat;
3. In te stemmen met het argument dat het niet aan
de werkgever is om iets wat de sociale partners
hebben beëindigd (Anw-compensatie ABP) te
repareren waarbij de administratie wordt belast en
waarvoor de werkgever een zekere financiële
bijdrage dient te leveren;
4. In te stemmen met het advies van het OGS P&O
waarin wordt geadviseerd om (geharmoniseerd) in
te stemmen met het door de VNG bereikte
akkoord met ElipsLife;
5. In te stemmen met ondertekening van de
verzekeringsovereenkomst vóór 15 april 2018.
20.

Onderwerp: Keuzenota Toegang sociaal domein
Besluit om:
De raad te vragen een keuze te maken uit:
Scenario 2A: Direct uitbreiden jeugdteams tot teams
0 – 100+
De huidige wijkteams jeugd uitbreiden tot teams van 0 –
100+. We sluiten aan bij de huidige taken en werkwijze
van de wijkteams jeugd; de expertise van deze teams
wordt aangevuld zodat integraal (0 -100+) kan gaan
worden gewerkt. Het teams heeft T-shaped professionals
die generalistisch naar buiten zijn, maar binnen het team
ieder hun eigen expertise hebben

Aangehouden gezien demissionaire
status van college en politiek
gevoeligheid van dit onderwerp. .
Consequenties van dit voorstel
worden opgenomen in de
perspectievennota.

of
Scenario 2C: Samenvoegen toegang van
doelgroepen 0 – 23 en 23 – 100+ als stip op de
horizon
De wijkteams jeugd blijven bestaan, en daarnaast richten
we een integrale toegang tot de zorg in voor de
doelgroep 23 -100+. De samenvoeging van de toegang
voor de beide doelgroepen is de laatste stap in het
proces in de inrichting van integrale toegang tot de zorg
voor 0 – 100+
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21

Onderwerp: aanvullende investering trekkenwand
Agnietenhof
Besluit om:
1. Een vervangingsinvestering aan te vragen aan de
Raad via de perspectievennota van ruim € 300.000
(exact bedrag volgt mei 2018) voor de gedeeltelijke
vervanging van de trekkenwand (de
theatertechnische hijsinstallatie) van de Agnietenhof;
2. De voorbereidingen te starten voor een Europese
aanbesteding zodra eind juni duidelijk is of de
urgentie voor deze aanvraag (perspectievennota)
door de Raad wordt onderkend;
3. De commissie Samenleving informeren over de
noodzaak van de gevraagde vervangingsinvestering
voor delen van de trekkenwand.

22.

Onderwerp: Voorstel renovatie honkbalveld ten behoeve
van Perspectievennota 2018
Besluit:
Voor de geplande renovatie van het honkbalveld op
Sportpark Rauwenhof een krediet van € 295.000 mee te
nemen bij de afwegingen rondom de perspectievennota
2018.

23.

Onderwerp: Meten ontwikkeling dienstverlening
Besluit om:
1. Structureel €15.000,= extra te reserveren voor het
meten van de ontwikkeling van de dienstverlening
van gemeente Tiel;
2. Dit geld beschikbaar te stellen met de
perspectievennota uit de algemene middelen.

24.

Onderwerp: Voorstel renovatie Cruyff Court ten behoeve
van Perspectievennota 2018
Besluit om:
1. Naar aanleiding uit besluitvorming van november
2017, over het niet meenemen van het Cruyff Court in
de overdracht van speelplekken, om het Cruyff Court
Tiel onder te brengen bij Sportvoorzieningen per 1-12019;
2. Voor de renovatie van het Cruyff Court Tiel een
krediet van € 85.000 mee te nemen bij de afwegingen
rondom de perspectievennota 2018.

25.

Onderwerp: Groot onderhoud buitensportaccommodaties
ten behoeve van Perspectievennota 2018
Besluit om:
1. Voor de vervanging van een deel van het hekwerk
van sportpark de Lok een krediet van € 55.587,- mee

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 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 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 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 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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te nemen bij de afwegingen rondom de
perspectievennota 2018;
2. Voor de vervanging van een deel van het hekwerk
van sportpark Ridderweide een krediet van
€ 23.310,- mee te nemen bij de afwegingen rondom
de perspectievennota 2018.
B.

Uitnodigingen:

D.

1. WABO-VTH overleg Provincie Gelderland op 31 mei
2018.
2. Afscheidssymposium Ged. Van Dijk 29 mei 2018
Pers

1. N.t.b.
2. N.t.b.
Geen persgesprek.

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 17 april 2018
de secretaris, de burgemeester,
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