Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 5 september 2017 om 9.00 uur
09.00 – 09.30 uur: voorstel Raadswerkgroep verbonden partijen.
09.30 – 10.00 uur: ontvangst nieuwe teammanager Beleid en ROS, Heleen van Keulen

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

nr.
1.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 29 augustus 2017.
Burgerparticipatie

beslissing
Met een kleine aanpassing akkoord en
vastgesteld.

3.
4.

Verbonden Partijen
Verslag Presidium vergadering 29
augustus. 2017 en besluitenlijst raad 30
augustus.

---V.k.a.

5.

Onderwerp: financiële dekking schoolkosten
duaal traject statushouders

Conform advies besloten.

2.

----

Besluit om:
1. Kennisnemen van de Nota Pilot duaal
traject statushouders – deelnemers Tiel;
2. Instemmen met de financiering van de
schoolkosten van duaal traject
statushouders;
3. De financiële kosten van max.
€ 24.000,- dekken uit het beschikbare
Participatiebudget voor Klantgroep 4.
6.

Onderwerp: Aanbesteding Astylos

Conform advies besloten.

Besluit om:
af te wijken van inkoop- &
aanbestedingsbeleid gemeente Tiel met
goedkeuring van het college.
7.

Onderwerp: Garantstelling LTV Ridderweide
t.b.v. padelbanen

Conform advies besloten.

Besluit om:
LTV de Ridderweide een subsidie te
verstrekken, in de vorm van een
garantstelling ter hoogte van
€ 35.000,- voor een lening van de realisatie
van 2 nieuwe padelbanen.
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8.

Onderwerp: voorfinanciering
“Zonopbedrijfsdak”

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. In te stemmen met het verzoek om
voorfinanciering (tijdelijk) beschikbaar te
stellen van € 78.970 aan Ondernemers
Coöperatie Tiel (OCT) voor het project
“Zon op bedrijfsdak”;
2. Een overeenkomst met OCT aan te
gaan onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat het geld uitsluitend
besteed mag worden aan het project
“Zon op bedrijfsdak”, voorwaarden van
terugbetalen, een eindtermijn en
afspraken over niet nakomen van
verplichtingen;
3. OCT dmv de toezegging van de
gemeente, in de gelegenheid te stellen
subsidie aan te vragen bij de provincie;
4. Het (geringe) risico te dekken uit de
klimaatreserve;
5. De commissie bestuur hierover te
informeren, volgens bijgevoegde
informatie nota;
6. De teammanager Regie op
Samenleving te mandateren en te
machtigen tot het aangaan en
ondertekenen van de
financieringsovereenkomst.
9.

Onderwerp: Beantwoording vragen ex
artikel 41 RvO van de fractie OD 16 m.b.t.
de inzet van de Sociale Recherche als
toezichthouders Rechtmatigheid Wmo en
Jeugdwet

Brief op een aantal punten nog aanvullen.
Verder akkoord.

Besluit om:
In te stemmen met verzending van
bijgaande conceptbrief ter beantwoording
van de schriftelijke vragen van de fractie
Onafhankelijke Democraten 16.
10.

Onderwerp: ledenraadpleging CAOgemeenten

Conform advies besloten.

Besluit om:
In te stemmen met het principe akkoord
CAO gemeenten CAR- UWO 2017 -2019
11.

Onderwerp: Subsidievaststelling 2016
wijkteams Jeugd

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. De subsidie 2016 van de wijkteams
Jeugd vast te stellen. Dit betreft:
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- de subsidie van € 540.000, - aan
twee Buurtzorg Jong wijkteams
- de subsidie van € 665.320, - aan
twee wijkteams Jeugd van de
netwerkpartners (STMR, MEE Gelderse
Poost en Mozaïek welzijnsdiensten);
2. Kennis te nemen van de resultaten van
de wijkteams Jeugd in 2016;
3. De commissie Samenleving hierover te
informeren
12.

Onderwerp: Informatiebrief landelijk
meerjarig toezichtproject inspecties
toegankelijkheid sociaal domein voor
LVB’ers

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Kennis te nemen van het landelijk
meerjarig toezichtproject van de
samenwerkende inspecties
toegankelijkheid sociaal domein voor
LVB’ers (mensen met een licht
verstandelijke beperking);
2. De commissie Samenleving hierover te
informeren (bijlage 1 Informatienota).
13.

Onderwerp: Instellen hoger beroep
vijverlaan/Reuvers

Met nog een aanpassing in de informatienota
verder akkoord.

Besluit om:
1. Hogerberoep in te stellen tegen de
gedane uitspraak van de Rechtbank
Gelderland van 14 augustus 2017, met
zaaknummer ARN 17/1387 GEMWT
252 (bijlage 1);
2. De begunstigingstermijn, zoals bedoeld
in de bestreden lasten onder dwangsom
op te schorten tot 15 november 2017;
3. Kennis te nemen van de bijgevoegde
informatienota en deze ter inzage te
leggen bij de ingekomen stukken voor
de raadscommissie Ruimte.
B.

D.

Uitnodigingen:
1. Informatiebijeenkomst Werkzaak
Rivierenland;
2. Opening Miller & Monroe 23 september.
Pers

1. Wethouder Brink.
2. Staat niet op dropbox.
Geen persgesprek.

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 12 september 2017
de secretaris, de burgemeester,
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