Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 30 oktober 2018 om 9.00 uur

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

nr.
1.
2.
3.
4.

6.

7.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 23 oktober 2018.
Verbonden Partijen
Er zijn geen stukken van de griffie.

beslissing
Met kleine tekstuele wijziging vastgesteld.
-

Onderwerp: Aanwijzing toezichthouders
APV

Conform advies besloten op 22 oktober
2018.

Besluit om:
Medewerkers van Team Werkvoorbereiding
aan te wijzen als toezichthouder APV
Onderwerp: Bod corporaties voor 2019

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. In te stemmen met bijgevoegde
concept-reactie op het bod voor 2019;
2. Wethouder Melissen te machtigen de
brief te ondertekenen.
Onderwerp: Nadere afspraken SportPlaza
Tiel over einddatum contract

Conform advies besloten. Aanvullend een
informatienota opstellen voor de commissie.

Besluit om:
1. Met SportPlaza Tiel B.V. nadere
afspraken te maken over het vervroegen
van de (maximale) einddatum contract
exploitatie en beheer
binnensportaccommodaties;
2. In het voorjaar van 2019 te starten met
de aanbesteding van de exploitatie en
het beheer van de gemeentelijke
binnensportaccommodaties (zwembad,
sporthallen en gymlokalen);
3. Voor het aanbestedingsproces van de
exploitatie en het beheer binnensportaccommodaties inhoudelijke expertise in
te huren;
4. De kosten voor de onder beslispunt 3
genoemde inhuur ter hoogte van
maximaal € 30.000,- te dekken uit de
reserve onderhoud
binnensportaccommodaties en de raad
hiervan via de maandelijkse
begrotingswijziging op de hoogte
stellen.
Pagina 1 van 3

8.

9.

10.
11.

B.

Onderwerp: informatiebrief Banenafspraak
in Rivierenland Q1 2018
Besluit om:
1. Kennis te nemen van bijgaande
informatiebrief over de voortgang
banenafspraak in Rivierenland per
kwartaal 1-2018, incl. de
Trendrapportage van UWV;
2. Bijgaande raadsinformatiebrief ter
informatie aanbieden aan de commissie
Samenleving.
Onderwerp: Ideeën voor een aantrekkelijke
binnenstad
Besluit om:
1. Samen met Hart van Tiel, betrokken
ondernemers en organisaties zo veel
mogelijk (minimaal tien) van de
bijgaande ideeën realiseren die bij
kunnen dragen aan een aantrekkelijke
en bijzondere binnenstad.
2. € 21.320 beschikbaar te stellen als
gemeentelijke bijdrage in de kosten van
de realisatie van tien van de
onderstaande plannen in 2018
3. Deze gemeentelijke bijdrage als volgt te
dekken:
a. € 3.000 ten laste van het budget
beeldende kunst 2018
b. € 2.000 ten laste van het budget
cultuurhistorie 2018
c. € 7.000 ten laste van het budget
openbaar groen 2018
d. € 9.320 ten laste van het budget
cultuursubsidies 2018
Nb. De totale kosten van de onderstaande
plannen liggen aanzienlijk hoger, maar
kunnen mede door de medewerking en
bijdragen van sponsoren en derden worden
gerealiseerd.
Afgevoerd van de agenda.
Onderwerp: Recht van Opstal Tielse
Watersportvereniging De Waal

Conform advies besloten. Graag in
informatiebrief dat Tiel op dit moment voldoet
aan de banenafspraak.

Conform advies besloten. Graag aanvullend
een informatienota opstellen voor de
commissie.

Beslispunt 1 conform advies besloten.
Beslispunt 2 vervalt. Wethouder Groen is
portefeuillehouder.

Besluit om:
1. Akkoord te gaan met het verlenen van
een opstalrecht aan De Tielse
Watersportvereniging De Waal voor de
duur van 20 jaar;
2. In te stemmen met bijgevoegde brief
aan de Tielse Watersportvereniging de
Waal en deze door de burgemeester te
laten ondertekenen.
Uitnodigingen:
1. Wethouder Melissen
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D.

1. Afscheidsreceptie de heer Hijne op 29
november 2018;
2. Schrijfevent Amnesty International 10
december 2018.

2. Burgemeester Beenakker

Pers

Geen persgesprek

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 6 november 2018
de secretaris,

de burgemeester,

Pagina 3 van 3

