Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 8 augustus 2017 om 9.00 uur
Afwezig: burgemeester Beenakker en wethouder Driessen
Onderwerpen voorzien van een “ster” krijgen uitstel van publicatie met 1 week.

nr.
1.

Beslissing
Met een enkele aanpassing akkoord en
vastgesteld.

2.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 18 juli en 25 juli 2017.
Burgerparticipatie.

3.

Verbonden Partijen.

Lidmaatschap DB Werkzaak.

4.

Er zijn geen stukken van de griffie.

N.v.t.

5.

Onderwerp: Ambtelijke gedragscode
integriteit en ambtseed / belofte

Conform advies besloten.

Geen bijzonderheden.

Besluit om:
1. In te stemmen met de Tielse
gedragscode 2017 “richtlijnen voor
integer handelen door ambtenaren”;
2. In te stemmen met de tekst voor de
ambtseed / belofte en alle huidige
medewerkers die deze ambtseed of
belofte in Tiel nog niet hebben afgelegd
én alle toekomstige medewerkers, te
verplichten dit (alsnog) te doen.
6.

Onderwerp: Onderzoek Openingstijden
gemeente Tiel

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Kennis te nemen van de resultaten van
het onderzoek openingstijden gemeente
Tiel;
2. De resultaten van het onderzoek ter
informatie te versturen aan de
commissie Bestuur.
7.

Onderwerp: Lagu Lagu Festival 2017

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Een subsidie te verlenen van € 1.500
voor het Lagu Lagu festival op 2
september 2017 bij de Sint
Maartenskerk;
2. Deze bijdrage ten laste te brengen van
het budget cultuursubsidies 2017.

Pagina 1 van 5

8.

Onderwerp: aanvraag Vangnetregeling
Participatiewet 2016

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Een aanvraag Vangnetuitkering 2016 in
te dienen bij het ministerie van
SZW/Toetsingscommissie VU met
bijgaand ondertekend
Aanvraagformulier;
2. De gemeenteraad d.m.v. bijgaande
Informatienota kennis te laten nemen
van deze aanvraag Vangnetuitkering
Participatiewet over 2016.
9.

Onderwerp: In gebruik geven Peppellaan 6
Tiel

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Het pand Peppellaan 6 te Tiel om niet in
gebruik te geven aan de Stichting
Clubhuis Tiel (hierna verder te noemen:
de stichting), conform de concept
ingebruikgevingsovereenkomst die als
bijlage bij dit voorstel is gevoegd;
2. De stichting een bijdrage te verstrekken
voor de reparatie van de meest urgente
gebreken aan het pand en het opstarten
van de activiteiten van €22.500 en deze
bijdrage te dekken uit de posten
onvoorzien (€12.500), wijkbudget
(€5.000) en burgerparticipatie (€5.000);
3. De kosten van gas, licht en water,
conform eerdere ingebruikgevingen aan
bewoners, voor rekening van de
gemeente laten komen en hiervoor een
bedrag van €.6.830 per jaar opnemen in
de conceptbegroting 2018;
4. Nader te onderzoeken welke
mogelijkheden de wet – en regelgeving
rond de Drank en Horecawet biedt om
een succesvolle exploitatie van het pand
mogelijk te maken;
5. Wethouder Melissen te machtigen de
ingebruikgevingsovereenkomst namens
de gemeente te ondertekenen.
10.

Onderwerp: : CAR-UWO wijziging
klokkenluidersregeling

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. De CAR-UWO te wijzigen conform het
bepaalde in de LOGA-circulaire van 15
juli 2016, kenmerk
ECWGO/U201601078 per 15 juli 2016
op te nemen in de gemeentelijke
arbeidsvoorwaardenregeling
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gemeente Tiel overeenkomstig de
bijlagen;
2. Vaststellen van de regeling melden
vermoeden misstanden Gemeente Tiel
per 15 juli 2016.
11.

Onderwerp: Sponsorovereenkomst Stichting Conform advies besloten.
Muziekstad Tiel
Besluit om:
1. Met de Stichting Muziekstad Tiel, op
basis van de Richtlijn sponsering, een
sponsorovereenkomst met een
looptijd van 1 jaar aan te gaan voor
een bedrag van € 10.000,00 ex btw,
waarbij de gemeente Tiel in 2017
Partner van Appelpop wordt.
2. De burgemeester de wethouder
evenementen te laten machtigen tot
het ondertekenen van het
sponsorcontract.

12.

13.

Onderwerp: Inhuur Sociaal Domein
Besluit om:
1. Gelet op de urgentie van de opgave in
het sociaal domein de interimopdracht
van Zwanet van Kooten (voor een
laatste keer) uit te breiden met 125 uur
a € 115.
2. De kosten op te nemen in de 2e
voortgangsrapportage.
Onderwerp: : aanvraag bijdrage voor
musical Idem Dito 2018

Conform advies besloten in de extra
collegevergadering op 27 juli 2017.

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. € 10.000 beschikbaar te stellen aan De
Plantage als bijdrage in de kosten voor
de productie en uitvoering van de
musical ID-Fix voor en door Tielse
basisschoolleerlingen;
2. De middelen hiervoor beschikbaar te
stellen door een eenmalige interne
overboeking van € 10.000 van het
budget voor cultuursubsidies 2017
(amateurkunst) naar het budget van De
Plantage.
14.

Onderwerp: beslissing op bezwaar
Recycling Tiel B.V.

Akkoord met dien verstande dat de
informatienota nog moet worden aangevuld
in overleg met de portefeuillehouder.

Besluit om:
1. Het bestreden besluit van 18 januari
2017 in stand te laten, met 1 tekstuele
en 1 inhoudelijke wijziging;
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2. De Omgevingsdienst Rivierenland de
beslissing op het bezwaarschrift (bijlage
4) te laten versturen aan de
gemachtigde van Recycling Tiel;
3. De vakcommissie over de beslispunten
1 en 2 te informeren.
15.

Onderwerp: Benoeming functionarissen
BWB

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Per 1 juli 2017 mw. V. de Kruijf en mw.
M. Gardenier, beiden tijdelijk werkzaam
bij BWB, tot secretaris van de
bezwaarschriftencommissie van Tiel te
benoemen;
2. Per 1 juli 2017 mw. V. de Kruijf en mw.
M. Gardenier, beiden tijdelijk werkzaam
bij BWB, tot secretaris van de
klachtencommissie van Tiel te
benoemen;
3. Per 1 juli 2017 mw. V. de Kruijf en mw.
M. Gardenier, beiden tijdelijk werkzaam
bij BWB, als klachtencoördinator van de
gemeente Tiel aan te wijzen;
16

Onderwerp: Besluit op bezwaar

Conform advies besloten.

Besluit om:
Het bezwaarschrift van de heer A. van
Straten, gericht tegen uw besluit, waarbij
het verzoek om handhaving op naleving van
voorschriften Activiteitenbesluit
milieubeheer is afgewezen, in navolging van
het advies van de bezwarencommissie en
met overneming van de motivering daarvan,
ongegrond te verklaren en het besluit in
stand te laten.
17.

Onderwerp: Plan samenstelling en formatie
wijkteams Jeugd

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Kennis te nemen van het plan
samenstelling en formatie wijkteams
Jeugd;
2. Het plan formatie en samenstelling
wijkteams Jeugd ter bespreking te
agenderen bij de commissie
Samenleving.
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18.

Onderwerp: Slag bij Vlaardingen

Conform advies besloten.

Besluit om:
Geen nadere activiteiten te ondernemen
rondom het evenement “Tiel tegen
Vlaardingen” in 2018.
B.

Uitnodigingen:
1. KLM Open;17 september 2017;
2. Stedenconferentie G8; Doetinchem 14
november 2017;
3. Magnificatkerk Tiel, installatie predikant;
20 augustus 2017;
4. Elbrus Experience Relatieavond; 14
augustus;
5. Bedankkaartje Steenkamp.

D.

Pers

1. Uitnodiging zit niet in dropbox.
2. Uitnodiging zit niet in dropbox.
3. Burgemeester? En anders wethouder
Brink.
4. V.k.a.
5. Zit niet in dropbox en hoort niet bij de
uitnodigingen.

Geen persgesprek.
Aldus vastgesteld in de vergadering
van 15 augustus 2017
de secretaris, de burgemeester,
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