Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 24 april 2018 om 9.00 uur

afwezig: Marcel Melissen
nr.
1.

beslissing
Vastgesteld met één kleine wijziging

2.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 17 april 2018.
Burgerparticipatie

3.

Verbonden Partijen

Geen opmerkingen

4.

Besluitenlijst en lijst van toezeggingen van
de raad van 18 april 2018.

5.

Onderwerp: Jaarverslag Kinderopvang 2017 Conform advies besloten. In informatienota
kort achtergrondinformatie opnemen over
Besluit om:
aard van handhavingszaken.
1. Het Jaarverslag Kinderopvang 2017
vast te stellen.
2. Het Jaarverslag, begeleid met de
informatienota ter inzage te leggen bij
de ingekomen stukken voor de
raadscommissie Samenleving.

6.

Onderwerp: Zienswijze op de conceptjaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid

Niet besproken

Conform advies besloten. In voorstel
toevoegen wat de totale stijging van de
jaarlijkse bijdrage is.

Besluit om:
1. De gemeenteraad voor te stellen een
positieve zienswijze in te dienen op de
concept-begroting 2019 van de
gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid,
inhoudende stijging van de jaarbijdrage
met 2% indexering en € 11.668 voor
onvermijdelijke uitgaven;
2. De effecten van de besluitvorming in het
AB te verwerken in de begroting 2019;
3. Dit voorstel voor te leggen aan de
commissie Bestuur.
7.

Onderwerp: sponsorovereenkomst Stichting
4-Stromenland

Aangehouden tot volgende week in verband
met afwezigheid portefeuillehouder

Besluit om:
1. Met de Stichting 4-Stromenland, op
basis van de Richtlijn sponsering, een
sponsorovereenkomst met een looptijd
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van 1 jaar aan te gaan voor een bedrag
van € 14.500,00 ex btw, waarbij de
gemeente Tiel in 2018 goldpartner van
het fruitcorso wordt;
2. De burgemeester de wethouder
evenementen te laten machtigen tot het
ondertekenen van het sponsorcontract.
8.

Onderwerp: Invordering verbeurde
dwangsommen Servicestation Van
Dijkhuizen B.V., Veemarkt 1 te Tiel

Aangehouden tot volgende week in verband
met een aantal openstaande juridische
vragen.

Besluit om:
Over te gaan tot invordering van de
verbeurde dwangsommen, ter hoogte van
€ 25.000, die van rechtswege zijn verbeurd
door Servicestation Van Dijkhuizen B.V.,
Veemarkt 1 te Tiel.
9.

Onderwerp: sponsorbijdrage taptoe
weekend

Conform advies besloten

Besluit om:
1. Met de Stichting Evenementen K.T.S.M.
op basis van de Richtlijn sponsoring een
sponsorovereenkomst aan te gaan voor
een bedrag van € 1.800,00 (ex btw)
waarbij de gemeente optreedt als
hoofdsponsor van het Taptoe Weekend
Tiel 2018;
2. De burgemeester machtigt de
wethouder evenementen om het
sponsorcontract te ondertekenen.
10.

Onderwerp: ENSIA verantwoording
informatieveiligheid 2017

Conform advies besloten.
College onderschrijft belang van het nemen
van een aantal beheersmaatregelen.

Besluit om:
1. Kennis te nemen van de rapportage
ENSIA Informatieveiligheid gemeente
Tiel;
2. De collegeverklaring Ensia inzake
informatiebeveiliging DigiD en Suwinet
vast te stellen en ondertekenen;
3. De collegeverklaring ENSIA aan te
bieden aan de toezichthouders;
4. De Verantwoordingsrapportage BAG en
Verantwoordingsrapportage BGT vast te
stellen en ondertekenen;
5. De informatienotitie Rapportage ENSIA
informatieveiligheid aan te bieden aan
de raad.
11

Onderwerp: Beslissing op bezwaar

Conform advies besloten

Besluit om:
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Het bezwaarschrift van de heer mr. D. Nas
van Poelman van den Broek namens de
heer G.J. van Lent, de heer G.J. van Lent
sr., de heer C.A. van den Berg, mevrouw W.
van den Berg, Vereniging Gelderse Natuur
en Milieufederatie en Vereniging Waardevol
Tiel, gericht tegen uw besluit, waarbij aan
Industrieschap Medel een
omgevingsvergunning voor het kappen van
55 bomen aan de Broekdijksestraat te Tiel
is verleend, in navolging van het advies van
de bezwarencommissie en met overneming
van de motivering daarvan, ongegrond te
verklaren.
12.

Onderwerp: Beleid mobiele apparatuur en
abonnementen

Conform advies besloten

Besluit om:
1. Het beleidsplan mobiele apparatuur en
abonnementen vast te stellen voor de
gemeente Tiel, onder voorbehoud van
instemming van de OR;
2. Indien de OR een positief advies
afgeeft, het onder 1 genoemde
voorgenomen besluit als definitief
besluit aan te merken.
13.

Onderwerp: Normenkader
rechtmatigheidstoets 2017

Conform advies besloten

Besluit om:
1. Het normenkader 2017 ten behoeve van
de financiële rechtmatigheidscontrole
vaststellen, onder voorbehoud van
vaststelling van de Verordening
jeugdhulp gemeente Tiel 2018.
2. De raad het normenkader 2017 ter
kennisname aan te bieden.
14.

Onderwerp: zienswijze Tiel – Waardenburg

Conform advies besloten. Graag onderwerp
aanpassen.

Besluit om:
1. Een zienswijze in te dienen tegen
het voorkeursalternatief MIRTverkenning Varik-Heeselt en HWBPverkenning Tiel-Waardenburg, dit
met de volgende argumenten;
a. de keuze voor dit
voorkeursalternatief geen
systeembenadering is, maar enkel
berust op een lokale afweging;
b. de regionale (gemeenten van
Nijmegen tot Varik gelegen langs de
Waal) consequenties van deze
keuze ten opzichte van
dijkversterking met binnendijkse
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rivierverruiming is niet in beeld
gebracht. Om een juiste
overweging/afweging te kunnen
maken dienen deze eerst in beeld
gebracht te worden.
2. De commissie Ruimte van de
procedure in kennis te stellen via de
actieve informatieplicht.
B.

D.

Uitnodigingen:
1. Startbijeenkomst project Optimalisering
nazorg arrestanten 9 mei 2018
2. Opening zonnepark Avri 18 mei 2018
Pers

1. Burgemeester Beenakker
2. Wethouder Verspuij en wethouder Brink.
Geen persbijeenkomst

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 1 mei 2018
de secretaris, de burgemeester,
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