Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 23 oktober 2018 om 9.00 uur
Afwezig met kennisgeving: burgemeester en wethouder Kreuk en secretaris Van der Valk.
Onderwerpen voorzien van een “ster” krijgen uitstel van publicatie met 1 week.

nr.
1.
2.
3.
4.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 16 oktober 2018.
Verbonden Partijen
Er zijn geen stukken van de griffie.

beslissing
Vastgesteld en besloten

Onderwerp: Mandaatverlening aan de
secretaris van de Regio Rivierenland t.b.v.
organisatie van het leerlingenvervoer via
Versis.

Conform advies besloten

Besproken
n.v.t.

Besluit om:
1. Mandaat te verlenen aan de secretaris
van Regio Rivierenland met de
mogelijkheid van ondermandaat voor de
inkoop van leerlingenvervoer, het
beheren van de contracten met
vervoerders en de regiecentrale en het
verzorgen van de financiële afhandeling
richting vervoerders en de regiecentrale
(art.3, eerste lid onderdeel a, b en d van
de Dvo;
2. Burgemeester: Volmacht en machtiging
te verlenen voor het verrichten van de
benodigde (rechts)handelingen voor de
onder beslispunt 3 genoemde
bevoegdheden;
3. Goedkeuring te verlenen aan het
Algemeen bestuur van de Regio
Rivierenland om de taak uitvoering
leerlingenvervoer op te nemen in bijlage
1 bij de gemeenschappelijke regeling
Regio Rivierenland.
5.

Onderwerp: Verkoop stukje binnentuin

Conform advies besloten

Besluit om:
Het college en de burgemeester – voor
zover bevoegd – voostellen om:
1. De tuin horende bij de Ambtmanstraat 9
door middel van een transparante
erfafscheiding af te scheiden van de
openbare gemeentetuin
2. De teammanager te mandateren en te
machtigen om het bepaalde onder 1 uit
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te werken in een overeenkomst en deze
te ondertekenen
6.

Onderwerp: Opheffen rechten van opstal

Conform advies besloten op 19 oktober
2018.

Besluit om:
Het college en de burgemeester – voor
zover bevoegd – voostellen om:
1. De opstal van Jeugdorkest Marieke aan
te kopen
2. Volmacht aanvaarding registergoed te
ondertekenen
7.

Onderwerp: Uitvoeringswijze kademuur
Veerweg

Besluit 1: conform advies besloten
Besluit 2: wijzigen: de portefeuillehouder
informeert de commissie Ruimte mondeling

Besluit om:
1. te kiezen voor de optie ‘vervangen van
de kademuur in de bestaande vorm’.
2. informatie over uitvoeringswijze van de
kademuur aan de Veerweg aan de
commissie Ruimte te richten.
8.

Onderwerp: Verklaring van overbrenging
met verklaring van uitzondering van
vernietiging

Conform advies besloten

Besluit om:
1. Het digitale kopiebestand van het
bouwvergunningenarchief van
gemeente Tiel met looptijd 1934 tot en
met 2013 over te brengen naar het
Regionaal Archief Rivierenland (RAR).
2. Het digitale kopiebestand zonder enige
vorm van bewerking over te dragen naar
het RAR.
3. De digitale dossiers met een looptijd van
1998 tot en met 2013 vervroegd over te
brengen.
4. Een openbaarheidsbeperking op te
leggen op de bouwvergunningen die
voldoen aan artikel 15, lid 1, onder c van
de Archiefwet 1995.
9.

Onderwerp: doorbetaling ontvangen
voorschot op ESF subsidie tbv RW/POA
resp. Leerwerktrajecten Werkzaak

Conform advies besloten

Besluit om:
1. Het voorschotbedrag ad. € 72.645,ontvangen via de ESF beschikking dd.
17 september 2018, 2017EUSF201256,
door te betalen aan de Regio
Rivierenland voor besteding aan de
uitvoering van het ESF project
LeerWerkroutes Werkzaak Rivierenland.
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10.

Onderwerp: 2e Voortgangsrapportage 2018

Conform advies besloten, met een
aanvullende opmerking over ontbrekende
tekst Openbare ruimte

Besluit om:
1. In te stemmen met de bijgaande
concept 2e voortgangsrapportage 2018
en de daarin opgenomen financiële
mutaties;
2. Van gedachten te wisselen over
mogelijkheden tot terugdringen van het
tekort.
11.

Onderwerp: Overeenkomsten Sportfriends

Conform advies besloten

Besluit om:
Het college en de burgemeester – ieder
voor zover bevoegd- voor te stellen om:
1. Wethouder Kreuk te mandateren en te
machtigen om de overeenkomsten
tussen de Gemeente en SportFriends
aan te gaan en te ondertekenen.
2. De overheveling van het budget
Peuterspeelzaalwerk (FCL 680710) mee
te nemen in de 1e voortgangsrapportage
2019 en deze als begroting op de
begroting 2019 op te voeren.
B.
D.

Uitnodigingen:
1. 25-jarig bestaan ROC Rivor 13
november.
Pers

1. Wethouder Melissen
Geen persgesprek

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 30 oktober 2018
de secretaris, de burgemeester,
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