Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 17 april 2018 om 9.00 uur
Afwezig: wethouder Melissen
nr.
1.
2.
3.
4.
6.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 10 april 2018.
Burgerparticipatie

beslissing
Met paar kleine aanpassingen vastgesteld

Verbonden Partijen
Kennisnemen van de agenda van het
Presidium van 17 april en de
raadsvergadering van 18 april.
Onderwerp: vaststellen wijzigingsplan
Buitengebied – Buitenplaats Hogeweg

Geen opmerkingen
Voor kennisgeving aangenomen.

Niet besproken

Conform advies besloten

Besluit om:
1. Het wijzigingsplan Buitengebied –
Buitenplaats Hogeweg ongewijzigd vast
te stellen, en de digitale versie van dit
plan beschikbaar te stellen onder
NL.IMRO.0281.WZ00018-va01;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen voor
dit wijzigingsplan;
3. De commissie ruimte over dit besluit te
informeren middels bijgevoegde
informatienota.
7.

Onderwerp: Aanbrengen
parkeerverwijzingen rondom de binnenstad

Conform advies besloten

Besluit om:
1. de Nationale Bewegwijzeringsdienst
opdracht te geven voor het plaatsen van
wegwijzers op de parkeerroute rond de
binnenstad;
2. de kosten te dekken uit het
parkeerfonds.
8.

Onderwerp: Zienswijze Jaarrekening 2017
VRGZ

Conform advies besloten

Besluit om:
1. De gemeenteraad voor te stellen een
zienswijze in te dienen op de conceptjaarrekening 2017 van de
gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid,
inhoudende dat:
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a. Ingestemd wordt met het
voorstel om het tekort op het
programma RAV aan te vullen
uit de Reserve aanvaardbare
kosten.
b. Ingestemd wordt met het
voorstel om het tekort op het
programma C&R aan te vullen
uit de Algemene reserve C&R,
maar er wel op aan te dringen
dat de VRGZ deze zo snel
mogelijk weer aanvult.
2. Dit voorstel voor te leggen aan de
commissie Bestuur.
9.

Onderwerp: Zienswijze op
programmabegroting 2019 Regio
Rivierenland

Conform advies besloten

Besluit om:
De gemeenteraad voor te stellen om de
bijgevoegde zienswijze vast te stellen
waarmee ingestemd wordt met de concept
programma begroting 2019 van Regio
Rivierenland.
10.

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke
vragen ex art 41 RvO over
warmtevoorziening Passewaaij Buurt 7

Conform advies besloten

Besluit om:
De gemeenteraad op grond van artikel 41
lid 3 Reglement van Orde middels
bijgaande brief in kennis te stellen van het
feit dat beantwoording van de vragen inzake
het WKO-systeem in Buurt 7 Passewaaij
niet binnen de in dit artikel genoemde 30
dagen beantwoord kunnen worden.
11.

Onderwerp: Realisatie IKC Passewaaij
Besluit om:
1. In afwijking van het besluit genomen
door de raad op 21 september 2016, de
ruimte voor kinderdagopvang in het
Integraal KindCentrum verder te
noemen IKC Passewaaij, als gemeente
voor te financieren;
2. Het investeringsbudget IKC van
€ 5.360.264, op te hogen met € 708.322
naar € 6.068.586;
3. Een deel van deze verhoging te weten
€ 333.079 af te dekken met een
kostendekkende huurprijs, vastgelegd in
een 25 jarig huurcontract met Kaka, de
leverende partij voor kinderdagopvang;

Aangehouden gezien demissionaire status
van college en politiek gevoeligheid van dit
onderwerp.
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4. De rest van de verhoging te weten
€ 375.243 aan te wenden voor het
geraamde tekort dat wordt veroorzaakt
door indexering van bouwkosten en het
honoreren van wensen van
omwonenden. Dit bedrag is
omgerekend een verhoging van de
jaarlijkse kapitaallasten van €13.000,=;
5. Dit voorstel ter besluitvorming voor te
leggen aan de raad, via bijgevoegd
raadsvoorstel.
12.

Onderwerp: voorgenomen fusie Stichting
Katholieke onderwijsbelangen Rivierenland
en Stichting Rooms Katholiek Primair
Onderwijs Culemborg

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Positief te adviseren over de
voorgenomen fusie tussen de Stichting
Katholieke onderwijsbelangen
Rivierenland te Tiel, hierna verder te
noemen: SKOR, en de Stichting Rooms
Katholiek Primair Onderwijs te
Culemborg, hierna verder te noemen:
SRKPOC;
2. De aanvrager van dit advies, de SKOR,
hierover te berichten per brief.
13.

Onderwerp: DVO 2018 en jaarrekening Avri
toezicht en handhaving 2017

Conform advies besloten

Besluit om:
1. In te stemmen met de
Dienstverleningsovereenkomst 2018
tussen gemeente Tiel en Avri inzake
uitvoering van werkzaamheden op het
terrein van toezicht en handhaving;
2. In te stemmen met de begroting van
Avri voor het uitvoeren van de
werkzaamheden die in de DVO 2018
zijn overeengekomen zoals
weergegeven in paragraaf 2 van de
bijlage;
3. In te stemmen met de "Rapportage
Toezicht en Handhaving 2017" van Avri;
4. Beide stukken middels bijgaande
informatienota aan de raadscommissie
Bestuur aan te bieden.
14.

Onderwerp: benoeming loco secretaris
Besluit om:
Mevrouw E. Verbrugge te benoemen/ aan
te wijzen als 2e loco secretaris

Conform advies besloten met de tekstuele
toevoeging dat dit een tijdelijke benoeming is
tot aan de aanstelling van een nieuwe
algemeen manager.
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15.

Onderwerp: zienswijze raad m.b.t.
jaarstukken 2017 GR AVRI

Conform advies besloten.

Besluit om:
De gemeenteraad voor te stellen om een
zienswijze kenbaar te maken waarin hij
instemt met de jaarstukken 2017 van de
Gemeenschappelijke Regeling Avri.
16.

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting
GR Avri 2019

Conform advies besloten.
In overleg met griffier in uitnodiging
commissievergadering wijzen op
raadsledenplatform AVRI.

Besluit om:
De gemeenteraad voor te stellen om een
zienswijzen op de concept-begroting 2019
en de meerjarenramingen 2020-2022 van
de GR Avri in te brengen waarin hij instemt
met:
1. De begroting 2019 (inclusief de
meerjarenbegroting tot en met 2022);
2. De in de begroting opgenomen
investeringskredieten 2019 (€
1.470.000).
17.

Onderwerp: Plan van Aanpak Subsidies
Besluit om:
1. In te stemmen met het plan van aanpak;
2. Bij de perspectievennota 2019
volgende budget mee te nemen:
a.
Structureel € 48.600,- voor
workflowsysteem subsidie
3. Bij het opstellen van 1e
voortgangsrapportage 2018 volgende
budget mee te nemen:
a. € 70.000,- voor inhuur externe
adviseur
4. Bespreeknota ter bespreking
voorleggen aan de commissie Bestuur.

Beslispunt 1 en 4 niet akkoord. Deze worden
aangehouden gezien de demissionaire status
van het college. Beslispunt 2 en 3 conform
advies besloten met de toevoeging dat voor
beslispunt 2 geldt dat pas bij het integraal
vaststellen van de perspectievennota
duidelijk wordt of er geld beschikbaar komt
voor dit voorstel.

B.

Uitnodigingen:
1. Afscheidsreceptie wethouder
Rob Benschop 25/4;
2. Afscheidsreceptie wethouder
Herman Gerritsen 25/4

1. wethouder Driessen
2. wethouder Verspuij

D.

Pers

nvt
Aldus vastgesteld in de vergadering
van 24 april 2018
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de secretaris, de burgemeester,
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