Gemeente Tiel
Concept besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 8 mei 2018 om 9.00 uur

afwezig: Igor van der Valk

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

nr.
1.

beslissing
Met een kleine aanpassing akkoord.

2.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. 1 mei 2018.
Burgerparticipatie

3.
4.

Verbonden Partijen
Er zijn geen stukken van de griffie.

-----

5.

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

Het college neemt een gewijzigd besluit. Het
college besluit om niet over te gaan tot in
vordering van de Dwangsom. In het
voortraject heeft betrokkene veel inzet
getoond en zich ingespannen om het
resultaat te behalen en in
redelijkheid/billijkheid is de invordering van de
dwangsom niet opportuun. Hierbij wordt
aangetekend dat wethouder Verspuij wel over
wil gaan tot invordering vanwege mogelijke
precedentwerking.

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.
6.

Onderwerp: Begrotingswijziging 2018 Veilig
Thuis GGD Gelderland Zuid

---

Conform advies besloten.

Besluit om:
De raad voor te stellen om op basis van
bijgaand raadsvoorstel een besluit te nemen
over de volgende beslispunten:
1. In te stemmen met de zienswijze (zoals
verwoord in bijgevoegde brief) over de
begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis van de
Gemeenschappelijke regeling GGD
Gelderland-Zuid. Hierin is opgenomen: dat
de gemeente Tiel gedeeltelijk instemt met de
begrotingswijziging 2018 ten aanzien van
Veilig Thuis, met daarbij de aantekening dat:
a. Wij verzoeken u om het aandeel DU
Vrouwenopvang vanuit het Rijk in te zetten
op een aangepast begrotingswijziging 2018
en hierna het restant te verdelen over de
deelnemende gemeenten op basis van
inwonersaantallen.
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7.

8.

9.

b. De GGD heeft toegezegd dat er een
financiële werkgroep zou komen om de
financieel kader van Veilig Thuis goed te
onderbouwen. Dit is echter niet gebeurd. Er
is wel een Benchmark gedaan welke nu de
basis is voor het financieel plaatje. Wij zien
graag een financieel werkgroep die aan de
slag gaat met de begroting Veilig Thuis
c. Wij zien graag welke maatregelen u gaat
nemen om de verschillen (die leiden tot
hogere kosten) met de andere Veilig Thuis
organisaties terug te dringen.
Onderwerp: Concept Programmabegroting 2019
GGD Gelderland Zuid
Besluit om:
De raad voor te stellen om op basis van
bijgaand raadsvoorstel een besluit te nemen
over de volgende beslispunten:
1. Kennis te nemen van het concept
Programmabegroting 2019 van de
Gemeenschappelijke regeling GGD
Gelderland-Zuid;
2. In te stemmen met de zienswijze (zoals
verwoord in bijgevoegde brief) over het
concept Programmabegroting 2019 van de
Gemeenschappelijke regeling GGD
Gelderland-Zuid. Hierin is opgenomen dat de
gemeente Tiel gedeeltelijk instemt met de
begroting . Tevens zijn enkele
aandachtspunten benoemd met betrekking
tot de begroting.
Onderwerp: GGD Jaarrekening 2017
Besluit om:
De raad voor te stellen om op basis van
bijgaand raadsvoorstel een besluit te nemen op
de volgende beslispunten:
1. Gedeeltelijk instemmen met de jaarrekening
2017 van de Gemeenschappelijke regeling
GGD Gelderland-Zuid;
2. In te stemmen met het concept zienswijze.
Onderwerp: aanvraag Vangnetuitkering
Participatiewet 2017

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Een aanvraag Vangnetuitkering 2017 in te
dienen bij het ministerie van
SZW/Toetsingscommissie VU met bijgaand
te ondertekenen Aanvraagformulier;
2. Instemmen met de lopende maatregelen en
besluiten tot het laten nemen en uitvoeren
van de aanvullende interne en externe
maatregelen door Werkzaak om te komen
tot verdere tekortreductie op de
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10.

11.

13.

bijstandsuitgaven, zoals beschreven in de
Aanvraag vangnetuitkering 2017;
3. De gemeenteraad kennis te laten nemen van
deze aanvraag Vangnetuitkering
Participatiewet over 2017;
4. De gemeenteraad voor te stellen om te
bevestigen dat de interne en externe
maatregelen gericht op tekortreductie zijn
genomen zoals het college heeft verklaard
onder punt 2.
Onderwerp: Reparatieservice witgoed aan
minima
Besluit om:
1. Reparatieservice voor witgoed toe te voegen
aan het ‘Woonpakket’ voor minima;
2. De maximale verstrekking voor bijzondere
bijstand met betrekking tot witgoed te
verhogen naar 100% van de NIBUD-norm;
3. De beleidsregel witgoed vast te stellen en
per 1 april 2018 in werking te laten treden.
Onderwerp: Jaarrekening 2017 en begroting
2019 BSR
Besluit om:
1. De gemeenteraad voor te stellen om de
bijgevoegde zienswijze vast te stellen
waarmee ingestemd wordt met de voorlopige
jaarrekening 2017 van BSR;
2. De gemeenteraad voor te stellen om de
bijgevoegde zienswijze vast te stellen
waarmee ingestemd wordt met de concept
begroting 2019 van BSR.
Onderwerp: : Verhoging tarieven aanbieders
Huishoudelijke Ondersteuning

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. De tarieven voor uitvoering van de opdracht
huishoudelijke ondersteuning als
volgt vast te stellen:
HH1
Uurtarief

HH2

€ 25,20

€ 28,20

Producttarief Basis

€ 201,00

€ 282,00

Producttarief plus 1

€ 300,00

€ 423,00

Producttarief plus 2
Vergoeding bij intake
die niet leidt tot
opdracht

€ 405,00

€ 567,00

€ 25,20

2. De tariefwijziging met terugwerkende kracht
in te laten gaan op 1 januari 2018;
3. Na totstandkoming van de cao 2018-2020 te
beoordelen of deze aanleiding geeft tot
aanpassing van de dan geldende tarieven;
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4.

14.

In het begrotingsvoorstel t.b.v. 1ste
voortgangsrapportage 2018 aan de
gemeenteraad voor te stellen om het budget
voor huishoudelijke ondersteuning nader
vast te stellen op € 2.122.268, - per jaar.
Onderwerp: nadere regels tijdelijke
reclameborden

15.

Besluit om:
1. De nadere regels reclameborden vast te
stellen;
2. Handhavend op te treden tegen de zonder
toestemming en omgevingsvergunning
aangebrachte frames;
3. Mogelijkheden voor het plaatsen en
exploiteren van vaste frames nader te
onderzoeken;
4. De commissie Bestuur te informeren over
deze besluiten.
Onderwerp: Stagnatie woningbouw

16.

Besluit om:
De commissie Ruimte de informatienota
Stagnatie woningbouw toe te sturen.
Onderwerp: Jaarbrief wonen 2017

17.

Besluit
1. Instemmen met de Jaarbrief wonen 2017;
2. De gemeenteraad en de commissie ruimte
de Informatienota en Jaarbrief Wonen 2017
toe sturen.
Onderwerp: concept begroting GR Werkzaak
2019 – zienswijze

Conform advies besloten.

Aangehouden gezien demissionaire status
van het college en politieke gevoeligheid van
dit voorstel.
Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Kennis te nemen van de concept begroting
GR Werkzaak 2019 – 2020 met bijlagen;
2. Bij het DB Werkzaak aan te dringen op een
concreet inzicht in de effecten van de
begroting GR Werkzaak voor de begroting
van de gemeente Tiel (en andere
gemeenten) 2019 – 2020;
3. Na separate ontvangst van het inzicht in de
effecten voor de gemeentebegroting (zie 2)
hiervan kennisnemen en separaat ter kennis
brengen aan de gemeenteraad;
4. De concept begroting GR Werkzaak 2018 –
2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.
5. De raad voor te stellen bijgaande concept
zienswijze vast te stellen en deze in te
brengen bij het DB Werkzaak, (uiterlijk 15
juni a.s. dus in concept versie na
behandeling in de raadscommissie
samenleving
6. op 6 juni 2018).
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18.

B.

D.

Onderwerp: Perspectievennota 2018
Besluit om:
In de Perspectievennota 2017 de volgende
nieuwe uitgaven als onvermijdelijk beschouwen:
 Toezichthouders rechtmatigheid Wmo en
Jeugdwet € 10.000 structureel;
 Renovatie Cruyff Court € 85.000 investering;
 Renovatie Honkbalveld € 295.000
investering;
 Vervanging trekkenwand Agnietenhof €
350.000 investering;
 Bijdrage Regionaal Investeringsfonds €
125.000 incidenteel;
 Bodemsanering Wetro-terrein Papesteeg €
100.000 eenmalig;
 Update regionaal fietsroutenetwerk € 5.129
structureel;
 Vervanging damwanden Annie Romeinstraat
€ 36.000 investering
 Herinrichting openbare ruimte Esdoornstraat
– Meidoornstraat € 450.000 investering.
Uitnodigingen:
1. PMG Kennismakingsdag 8 juni;
2. Open dag Sportpark Rauwenhof 2 juni.
3. Opening Clubhuis Tiel; 26 mei;
4. Jubileumfeest Inloophuis; 2 juni
Pers

Aangehouden gezien demissionaire status
van het college en politieke gevoeligheid van
dit voorstel.

1. Voor kennisgeving aangenomen;
2. Henk Driessen (indien dan nog
wethouder)
3. Marcel Melissen (indien dan nog
wethouder);
4. Hans Beenakker.
Geen persgesprek.

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 15 mei 2018
de secretaris, de burgemeester,
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