Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 28 augustus 2018 om 10.00 uur

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

nr.
1.

beslissing
Vastgesteld

2.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 21 augustus 2018.
Burgerparticipatie

3.
4.

Verbonden Partijen
Er zijn geen stukken van de griffie.

-

5.

Onderwerp: overgangsregeling PGB

6.

Besluit om:
1. In te stemmen met de
overgangsregeling voor PGB-cliënten,
zoals geformuleerd in de Verordening
Jeugdhulp
2. In te stemmen met de vertaling van
‘minimaal het minimumloon’ in ‘103%
van het minimumloon, zoals dat geldt op
het moment van de PGB-beschikking’.
3. Dit op te nemen in de
Wijzigingsverordening Jeugdhulp.
4. Deze Wijzigingsverordening in het
najaar te laten vaststellen door de raad.
5. In te stemmen om de betrokken cliënten
vooruitlopend op dit besluit al hierover te
informeren.
6. De commissie Samenleving informeren
met bijgaande informatienota.
Onderwerp: doorstroming A2

Conform advies vastgesteld, met de
aanvulling dat in het onderwerp veranderen
in ‘Overgangsregeling PGB informele zorg’
In beslispunt 1 toevoegen aan eind van de
tekst ‘…, art. 12 betreffende de informele
zorg.’

7.

8.

Besluit om:
1. De Commissie Ruimte met de
bijgevoegde informatienota te informeren
over het proces ter verbetering van de
doorstroming op de A2.
Onderwerp: Verwachtingen Sociaal Domein
o.b.v. 1e en 2e kwartaal 2018
Besluit om:
1. Kennis te nemen van de rapportage
over het eerste en tweede kwartaal van
2018;
2. De raad hierover te informeren door
middel van bijgevoegde Informatienota.
Onderwerp: Eindverantwoording
Sleutelprojecten

-

Met tekstuele wijziging conform advies
besloten.

Conform advies vastgesteld.

Conform advies besloten met aanpassing
van eerste portefeuillehouder in wethouder
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9.

10.

13.

14.

Besluit om:
1. In te stemmen met de
Eindverantwoording Sleutelprojecten
‘Tiel aan de Waal’;
2. Deze ter advisering aan te bieden aan
de commissie Bestuur en ter vaststelling
aan de raad.
Onderwerp: Aanvraag toekennen
geweldsbevoegdheid en handboeien BOA’s
handhaving AVRI
Besluit om:
1. Akkoord te gaan met de aanvraag Avri
m.b.t. toekennen geweldsbevoegdheid
handhavers (Boa’s) Avri;
2. Akkoord te gaan met de aanvraag Avri
m.b.t. het uitrusten van de handhavers
(Boa’s) Avri met handboeien;
3. Vak commissie Bestuur middels een
informatienota in te lichten.
Onderwerp: Zienswijze fusie SCW en SCW
Energie BV
Besluit om:
1. Een positieve zienswijze af te geven
voor de fusie van SCW met SCW
Energie BV;
2. Wethouder Melissen machtigen om de
aanvraag te ondertekenen.
Onderwerp: Regeling Groothuis omtrent
deelgebied 2 Vijverterrein
Besluit om:
In te stemmen met bijgevoegde
vaststellingsovereenkomst waarin een
regeling wordt getroffen ten aanzien van
een correctie in de omvang van het
plangebied en de inspanningsverplichting
ter zake van de te realiseren bruggen zoals
beschreven in de anterieure overeenkomst
d.d. 22 december 2017.
Onderwerp: Besluit brandveilig gebruik en
basishulpverlening overige plaatsen.

Melissen. Secretaris verwerkt nog paar
tekstuele wijzigingen in de rapportage.

Met kleine tekstuele wijzigingen conform
advies besloten.

Beslispunt 1 conform advies besloten.
Beslispunt 2 niet akkoord, deze vervalt.

Conform advies besloten.

Conform advies besloten. Er wordt een
informatienota naar de commissie Bestuur
gestuurd.

Besluit om:
1. Bij de uitvoering van het Besluit
brandveilig gebruik en
basishulpverlening overige plaatsen af
te zien van handhaving in de gevallen
waarbij het gaat om het plaatsen van
bouwsels binnen een afstand van 2,5
meter van de perceelgrens waarvan het
risico op brandoverslag/branddoorslag
door de brandweer als laag is ingeschat;
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B.

D.

2. Te bepalen dat dit besluit slechts geldt
voor de weekenden waarin Appelpop en
Fruitcorso worden gehouden;
3. De commissie Bestuur te informeren
over het besluit.
Uitnodigingen:
1. GepEersonaliseerd; 2 september;
2. Benefiet Muziek voor kinderen; 1
september.
Pers

1. Burgemeester Beenakker
2. Wethouder Brink

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 4 september 2018
de secretaris, de burgemeester,
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