Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 18 september 2018 om 9.00 uur

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

nr.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 11 september 2018.
Verbonden Partijen
Agenda Presidium 18 september 2018.

beslissing
Met kleine tekstuele wijziging vastgesteld.

Onderwerp: Fusie schoolbesturen cluster 3
onderwijs

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Een positief advies af te geven over de
fusie tussen de Stichtingen Punt
Speciaal, MeTander en Onderwijsgroep
Zuid Gelderland per 1 januari 2019.
2. Onderwijsgroep Punt Speciaal, als
aanvrager, hierover te berichten via
bijgevoegde brief en deze te
ondertekenen.
Afgevoerd van de agenda.
Onderwerp: Instellen gezamenlijke
bezwarencommissie voor BWB, Culemborg,
Tiel en West Betuwe (gedeeltelijk)

Besproken.

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. De bezwarencommissies van Tiel en
Culemborg en West Betuwe voor wat
betreft personele zaken samen te
voegen;
2. De Verordening op de
bezwarencommissie 2019 vast te
stellen;
3. Onder voorbehoud van instemming door
de OR het secretariaat en de advisering
over bezwarenbehandeling m.b.t.
personele zaken en functiewaardering
onder te brengen bij de nieuw te vormen
commissie;
4. Bijgevoegd aanwijzingsbesluit
“categorieën van bezwaarschriften
waarbij ambtelijk kan worden gehoord”
vast te stellen;
5. Mandaat te verlenen aan de directeur
van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West
Betuwe om de secretarissen van de
commissie te benoemen.
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7.

Voorstel aan college om:
De raad voor te stellen dezelfde
verordening vast te stellen voor behandeling
van bezwaren gericht tegen besluiten van
de raad.
Onderwerp: Regiodeal Rivierenland
Conform advies besloten.

8.

Besluit om:
1. Kennis te nemen van de brief van DB
Regio Rivierenland d.d.5-9-2018 over
het proces Regiodeal Rivierenland met
de daarbij opgenomen bijlagen.
2. De commissie Samenleving via
bijgevoegde informatienota kennis te
laten nemen van het proces Regiodeal
Rivierenland.
Onderwerp: Mandaten ODR

B.

D.

Besluit om:
Per 1 mei 2018 mandaat te verlenen aan de
Omgevingsdienst Rivierenland voor een
aantal bevoegdheden in verband met
slopen / asbest.
Uitnodigingen:
1. Jubileum van iemand die 80 jaar lid is
van de FNV; 5 oktober;
2. SCW voor visiecafé 11 oktober 2018.

Conform advies besloten.

1. V.k.a.
2. Wethouder Melissen en wethouder Kreuk

Pers

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 25 september 2018
de secretaris,

de burgemeester,
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