Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 6 november 2018 om 9.00 uur

Afwezig met kennisgeving: wethouder Groen
Onderwerpen voorzien van een “ster” krijgen uitstel van publicatie met 1 week.

nr.
1.
2.
3.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 30 oktober 2018
Verbonden Partijen
Er zijn geen stukken van de griffie.

-

4.

Onderwerp: Verkeerssituatie A15

Conform advies besloten.

5.

7.

Besluit om:
1. De commissie Ruimte met de
bijgevoegde informatienota te
informeren over de brief die de Regio
heeft gestuurd naar de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat over de
verkeersproblematiek op de A15.
Onderwerp: Informatie in kader van
“verbonden partijen”- Werkzaak
Besluit om:
In het kader van de informatie vanuit
verbonden partijen aan de raadscommissie
samenleving aan te bieden; bijgaande
Informatienota en de periodieke
prestatiegegevens Participatiewet Tiel van
Werkzaak per oktober 2018.
Onderwerp: Zienswijze
voortgangsrapportage 2018 van BWB

beslissing
Met kleine tekstuele aanvulling vastgesteld.

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. De raad voor te stellen in te stemmen
met de voortgangsrapportage 2018 van
de Bedrijfsvoeringsorganisatie West
Betuwe en de hieraan gekoppelde
begrotingswijziging van de begroting
van de BWB, maar hierbij de volgende
kanttekeningen / opmerkingen te
maken:
a. de gemeenteraad van de
gemeente Tiel evenals het
bestuur van de BWB zeer
ongelukkig is met het verwachte
resultaat over 2018;
b. de gemeenteraad van de
gemeente Tiel het belang van de
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8.

9.

10.

11.

verder ontwikkeling van de BWB
onderstreept;
c. de gemeenteraad van de
gemeente Tiel tijdig betrokken
wil worden bij de ontwikkeling
van de BWB en nader
geïnformeerd wil worden over de
ontwikkeling;
d. de gemeenteraad van de
gemeente Tiel vanaf medio 2019
ziet dat de situatie verbeterd is.
Onderwerp: Procesaanpak opstellen
Transitievisie Warmte
Besluit om:
1. In te stemmen met de opzet van de
Transitievisie Warmte en de
procesaanpak zoals voorgesteld door
de Warmtetafel Tiel;
2. De vakcommissie hierover te informeren
via bijgevoegde informatienota.
Onderwerp: Mandatering bevoegdheid tot
ondertekenen CE-projectplannen
De Burgemeester besluit om:
De bevoegdheid verleend door artikel
6.6.2.2 WSCE-OCE (bijlage XII bij artikel
4.17f Arbeidsomstandighedenregeling)
juncto artikel 172 Gemeentewet, om
projectplannen betreffende conventionele
explosieven goed te keuren, te mandateren
aan de gemeentesecretaris, MT-leden,
teammanagers en de ambtenaar openbare
veiligheid.
Onderwerp: Informatienota over
inspectierapport J&V Inrichting repressieve
brandweerzorg
Besluit om:
De Commissie bestuur via bijgevoegde
informatienota te informeren over het
rapport van de Inspectie J&V over de
inrichting van de repressieve
brandweerzorg, het regiobeeld en het
memo van de brandweer Gelderland-Zuid.
Onderwerp: nieuwe beleidsregels 13b
Opiumwet

Conform advies besloten.

Conform advies besloten op 5 november
2018.

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

De Burgemeester besluit om:
1. De Beleidsregels bestuurlijke
handhaving artikel 13b Opiumwet vast
te stellen;
2. De Beleidsregels Bestuurlijke
handhaving artikel 13b Opiumwet 2015
in te trekken;
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12

B.

D.

3. De commissie Bestuur schriftelijk te
informeren over de nieuwe
beleidsregels..
Onderwerp: Bijdrage regionaal
Mobiliteitsfonds

Conform advies besloten.

Besluit om:
de raad voor te stellen om:
1. 1.1 door middel van een wijziging in de
meerjarenbegroting voor de periode
2019 tot en met 2022 € 40.000,- per jaar
op te nemen voor de financiële
bijdrage aan een te vormen Regionaal
Mobiliteitsfonds;
2. de kosten voor 2019 te dekken uit de
vrije bestedingsruimte in de begroting
2019;
3. de kosten voor 2020-2022 opnemen in
de concept begroting 2020.
Uitnodigingen:
1. Late Night Blijdesteijn 15 november
2018.

1. Afstemmen met wethouder Groen.

Pers

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 13 november 2018
de secretaris, de burgemeester,

Pagina 3 van 3

