Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 12 september om 9.00 uur
Afwezig: wethouder Brink (vakantie)
Onderwerpen voorzien van een “ster” krijgen uitstel van publicatie met 1 week.

nr.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 5 september 2017.
Burgerparticipatie
Verbonden Partijen
Er zijn geen stukken van de griffie.
Onderwerp: Nooddrempel
Westluidensestraat
Besluit om:
Een nooddrempel te plaatsen op de
Westluidensestraat.
Onderwerp: Budgetbeheer

beslissing
Besluitenlijst is akkoord en vastgesteld.
----N.v.t.
Objectief gezien is er geen noodzaak voor
een nooddrempel, maar het college besluit
hierover in gesprek te gaan met de
bewoners.
Conform advies besloten.

Besluit om:
1. De pilot Budgetbeheer af te sluiten en
de hieraan verbonden contracten te
beëindigen.
2. Budgetbeheer binnen het reguliere
aanbod van schuldhulpverlening op te
nemen en te implementeren.
3. Het convenant en de
bewerkersovereenkomst met de
Rabobank over budgetbeheer vast te
stellen.
4. Wethouder Driessen, namens de
burgermeester te machtigen om het
convenant en de
bewerkersovereenkomst met de
Rabobank te ondertekenen.
5. De Beleidsregels budgetbeheer vast te
stellen.
7.

Onderwerp: concept Evaluatie en
Bedrijfsplan 2.0 Werkzaak – zienswijze
gemeenteraad Tiel

Akkoord met dien verstande dat de brief
moet worden aangepast.

Besluit om:
1. Kennis te nemen van de concept
evaluatie en bedrijfsplan 2.0 van de GR
Werkzaak;
2. De concept evaluatie en bedrijfsplan 2.0
van de GR Werkzaak voor te leggen
aan de gemeenteraad;
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3. De raad voor te stellen bijgaande
concept zienswijze vast te stellen en
deze in te brengen bij het DB Werkzaak,
(vóór 30 oktober 2017).
8.

Onderwerp: Subsidie dag van de ouderen
2017

Akkoord met dien verstande dat in de brief
passage wordt opgenomen over correct
volgen van de aanvraagprocedure.

Besluit om:
Op basis van de hardheidsclausule (artikel
6.2 ASV) subsidie te verlenen ten behoeve
van de ‘Dag van de ouderen 2017’
9.

Onderwerp: Subsidie 2018 Kleding –en
Speelgoedbank

Conform advies besloten.

Besluit om:
Een waarderingssubsidie ter hoogte van
€ 7.200,- te verstrekken aan de Stichting
Kleding -en Speelgoedbank (KLESTEO)
Tiel voor 2018.
10.

Onderwerp: Concrete aanpak Overdracht
onderhoud en beheer Speelplekken

Akkoord met dien verstande dat de uitkomst
van de spiegelgroep nog wordt opgenomen.

Besluit om:
1. Het kader voor Spelen (bijlage 1) vast te
stellen waarin staat dat:
a. de gemeente het belangrijk vindt dat
kinderen buiten kunnen spelen; en
b. de gemeente de voorwaarden creëert
waardoor derden spelen kunnen
organiseren;
2. In te stemmen met de hoofdlijnen van
de voorgestelde concrete uitvoering
(bijlage 2) voor de overdracht van het
beheer van speelplekken, zijnde:
a. het formeren van één stichting voor alle
speelplekken die onderhouden gaan
worden door bewoners;
b. de bemensing en de randvoorwaarden
voor de stichting nader uit te werken in
2018;
c. het voorzien van de stichting met
middelen door het oormerking van
€ 100.000 die in eerste instantie voor
algemeen gebruik binnen het wijkbudget
beschikbaar gesteld zou worden;
d. het niet meenemen in de aanpak van de
overdracht van Joppen, Cruijffcourt,
waterplein(en) met speelvoorzieningen en
het Cool Nature park (Vijverberg) en deze
onderbrengen in nader te bepalen
programma’s;
e. het in één keer opheffen van
speelplekken die niet overgedragen worden.
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3. Het budget dat voor de uitvoering
beschikbaar was in 2016 en niet mee
gegaan is naar 2017, alsnog
beschikbaar stellen voor 2017 en het
restant meenemen naar 2018;
4. Rekening te houden dat de post
Onderhoud en beheer
speelvoorzieningen in 2017, 2018 en
misschien ook nog in 2019,
overschreden gaat worden in verband
met het reguliere onderhoud, totdat
duidelijk is of de speelplek wel of niet
overgedragen wordt;
5. Het project Overdracht speelplekken te
benoemen als een project met
middelhoge bestuurlijke relevantie;
6. De raad voor te stellen, na advies van
de commissie Samenleving, het kader
Spelen vast te stellen;
7. De raad voor te stellen, na advies van
de commissie Samenleving, € 100.000,te oormerken voor de overdracht
speelplekken aan de stichting en de
daaronder functionerende bewoners, in
plaats van over te hevelen naar het
wijkbudget voor algemeen gebruik.
11.

Onderwerp: Aanbesteding vervolgproces
nieuwbouw MAVO Lingecollege

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Af te wijken van het
aanbestedingsbeleid en het bestek c.a.
voor de bouw van de nieuwe MAVO
enkelvoudig onderhands te gunnen;
2. Overgaan tot uitstel van publicatie van
dit besluit tot gunning aan de gekozen
opdrachtnemer (te weten DP6).
12.

Onderwerp: laten vervallen bepaling
eigendomsakte grondperceel Tiel L 2199

Conform advies besloten.

Besluit om:
Medewerking te verlenen aan het plaatsen
van een zendmast + toebehoren op perceel
Tiel L 2199 en hiervoor de in de
eigendomsakte onder artikel 6 opgenomen
bepaling/kettingbeding/kwalitatieve
verplichting te laten vervallen.
13.

Onderwerp: verkoop grond Tiel D3260
ged.t.b.v. plaatsen trafostation Liander

Aangehouden tot volgende week wegens
een paar onduidelijkheden.

Besluit om:
1. In te stemmen met de grondverkoop,
plaatselijk bekend
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Boterkampsteeg/Burg. Hasselmanplein,
sectie D 3260 ged., groot ca. 10 m2,
aan Liander voor het plaatsen van een
traforuimte;.
2. Als tegenprestatie hiervoor een bedrag
van € 500,- ex. BTW te vragen;
3. De opbrengst te boeken ten gunste van
het product gemeentelijke
eigendommen.
14.

Onderwerp: Hardheidsclausule
leerlingenvoer

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. In te stemmen met het toekennen van
leerlingenvervoer aan leerling V. op
basis van de hardheidsclausule artikel
24 Afwijken van bepalingen uit de
Verordening Leerlingenvervoer
gemeente Tiel 2015;
2. In te stemmen met het toekennen van
leerlingenvervoer aan leerling H. op
basis van de hardheidsclausule artikel
24. Afwijken van bepalingen uit de
Verordening Leerlingenvervoer
gemeente Tiel 2015;
3. De uitoefening van de taken en
bevoegdheden van het college als
genoemd in de verordening
leerlingenvervoer gemeente Tiel
inclusief die genoemd in artikel 23
(beslissen college in gevallen waarin de
verordening niet voorziet) en 24
(afwijken van bepalingen) te
mandateren aan de
gemeentesecretaris, de MT-leden en de
teammanagers.
15.

Onderwerp: beslissing op bezwaarschrift

Conform advies besloten.

Besluit om:
het bezwaarschrift van mevr. S. Babiker
Suleiman namens het bestuur van de
Stichting het Afrikaans Huis, in navolging
van het advies van de bezwarencommissie
en met overneming van de motivering
daarvan, niet-ontvankelijk te verklaren. Het
bezwaarschrift is gericht tegen uw besluit
van 13 juni 2017, waarbij een
subsidieaanvraag voor het project: naai- en
computerlessen voor migranten- en
vluchtelingenvrouwen is afgewezen.
16.

Onderwerp: Strategisch Bedrijfsplan Avri
2017-2020

Conform advies besloten.

Besluit om:
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Bijgaande bespreeknota "Strategisch
Bedrijfsplan Avri 2017-2020” aan de
vakcommissie Bestuur voor te leggen.
17.

Onderwerp: Bestuursrapportage Avri 2017

Conform advies besloten.

Besluit om:
Bijgaande bespreeknota
"Bestuursrapportage 2017” van Avri aan de
vakcommissie Bestuur voor te leggen, met
als bespreekpunten:
1. vaststelling van de bestuursrapportage
2017;
2. instemming met de in de
bestuursrapportage opgenomen
begrotingswijzigingen voor 2017.
18.

Onderwerp: Avri – Verwijdering
textielcontainer Hertogenwijk

Conform advies besloten.

Besluit om:
Een bespreeknota "Verwijdering
ondergrondse textielcontainer Hertogenwijk"
aan de vakcommissie Bestuur voor te
leggen.
19.

Onderwerp: Raadsvoorstel instemming
beleidsplan Van Afval Naar Grondstof
Besluit om:
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met het Regionaal
Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof
(bijlage 1);
2. In te stemmen met het projectplan
Invoering Nieuw Afvalbeleid (bijlage 2);
3. In te stemmen met het beschikbaar
stellen van een investeringskrediet van
€ 8.700.000 voor de benodigde
inzamelmiddelen (zie bijlage 3);
4. In te stemmen met de eenmalige kosten
van € 25.000 voor het onderzoek naar
de functionaliteit van de milieustraten en
het onderzoek naar de BEST-tas
(Boeken, Elektrische
apparaten,
Speelgoed en Textiel), te verwerken in
de exploitatie 2018 van het programma
basispakket.
5. In te stemmen met de onderstaande
optie -5.b- met betrekking tot het
verkleinen van de inwerpopeningen:
5.a:
Extra investeringskrediet van
€ 170.000 voor het plaatsen van
ondergrondse restafvalcontainers met 60
liter inwerpopening conform de inhoud van
de huidige containers, en via participatie

Het voorstel wordt voorgelegd aan de raad
met de volgende kanttekeningen:
- Het college maakt zich zorgen over
de forse verhoging van het variabele
tarief in relatie tot het
scheidingsgedrag van inwoners.
- Het college herhaalt zijn standpunt
dat de gemeente Tiel geen
voorstander is van dit systeem.
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met inwoners eventueel gefaseerde
invoering van de verkleinde inwerpopening
(30 liter). De hoogte van de investering is
gebaseerd op het verkleinen van de
inwerpopeningen van 30% van de
ondergrondse restafvalcontainers. De extra
exploitatiekosten bedragen jaarlijks
€ 23.000.
5.b:
Extra investeringskrediet van
€ 590.000 voor het verkleinen van de
inwerpopening bij de bestaande en nieuw te
plaatsen ondergrondse restafvalcontainers.
De extra exploitatiekosten bedragen jaarlijks
€ 80.000.
5.c:
Extra investeringskrediet van
€ 3.439.000 voor het vervangen van de
huidige ondergrondse restafvalcontainers
en het plaatsen van ondergrondse
containers met dubbele inwerpopening. De
extra exploitatiekosten bedragen jaarlijks
€ 788.000.
6. Niet in te stemmen met onderstaande
opties:
6.a:
Het plaatsen van cocons met
toegangscontrole voor de inzameling van
voedselafval bij hoogbouw. De
investeringskosten voor het leveren en
plaatsen van de cocons bedragen
€ 626.000. De exploitatie- en inzamelkosten
bedragen jaarlijks € 424.000.
6.b:
Het plaatsen van cocons met
toegangscontrole voor de inzameling van
voedselafval in de stadscentra (Culemborg,
Tiel en Zaltbommel). De investeringskosten
voor het leveren en plaatsen van de cocons
bedragen € 257.000. De exploitatie- en
inzamelkosten bedragen jaarlijks € 179.000.
7. In te stemmen met het plaatsen van
camera's bij kritische brenglocaties. De
investeringkosten bedragen € 135.000.
De exploitatiekosten bedragen jaarlijks
€ 59.000.
20.

Onderwerp: adviesnota regionaal
programma Wmo-Jeugd

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

Besluit om:
1. Akkoord te gaan met de onderstaande
beslispunten zoals geformuleerd in
bijgaande adviesnota doorontwikkeling
regionale programmabureau WmoJeugd:
1. De continuering van de
bestuurlijke samenwerking op het
gebied van zorg en dienstverlening
voor Wmo en Jeugdhulp vanuit de
opdracht ‘de basis op orde’ .
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2. De taken van inkoop,
contractmanagement, inhoudelijke
beleidsadvisering (over inkoop en
contractmanagement in relatie tot
beleidsterreinen die de transities
raken), de budgetbewaking en
procesoptimalisatie voor acht
gemeenten onder te brengen in het
Openbaar Lichaam Regio
Rivierenland.
3. De inrichting van een gezamenlijk
werkproces zodat de afstemming
tussen lokale/regionale uitvoering
kan worden geoptimaliseerd.
4. Met een vaste bezetting van 7.2
fte voor de regionale samenwerking.
5. Het benodigde regionale budget
te ramen op € 800.000 voor de
personele bezetting en € 200.000
uitvoeringskosten, in totaal
€ 1.000.000 per jaar.
6. Borgen van de afstemming tussen
de regionale en lokale uitvoering met
een sleutelfunctionaris in de
gemeente op basis van de regionale
en lokale rol- en taakverdeling met
beschreven afstemmingsmomenten.
7. Met het financieel en
organisatorisch onderbrengen van
de benodigde 7,2 fte bij het
regiokantoor met een taakstelling
van 1 fte na drie jaar.
8. Aan regio Rivierenland te
verzoeken verdere invulling te geven
aan de implementatie van deze
adviesnota op basis van een
dienstverleningsovereenkomst
(DVO) voor de duur van drie jaar
met het in achtnemen van het
monitoren en verkrijgen van
inzichten in opbrengsten en
synergie-effecten.
9. Opdracht te geven aan het
programmabureau en de regio
Rivierenland om gezamenlijk te
komen met een uitvoeringsplan voor
het tweede halfjaar 2017. (gereed)
2. Opdracht te geven aan het
programmabureau om op basis van de
beslispunten uit de adviesnota
uitvoering te geven aan de
implementatie van een regionaal
programma in de vorm van een
dienstverleningsovereenkomst voor de
periode 2018- 2020.
3. Bij het opstellen van deze
dienstverleningsovereenkomst het
programmabureau te verzoeken om de
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aandachtspunten van de gemeente Tiel
mee te nemen (o.a. uitwerken van DVO,
afbakenen van regionale en lokale
functies, taken en rollen en invulling
van functie van verbindingsofficier).
4. Akkoord te gaan met de bijgaande
Informatienota voor de raad van de
gemeente Tiel,
5. De geleverde inzet van het regionale
programmabureau Wmo-Jeugd te
continueren voor de 2e helft van 2017.
6. De kosten voor het regionale budget
inclusief de uitvoeringkosten op basis
van de verdeelsleutel van 22,23% te
ramen op € 222.300 en dit per 2018 ten
laste te komen op het de
begrotingsposten budget regionale
dienstverlening (67.000), contractbeheer
(€ 10.000) en contractmanagement
( € 72.500), en op termijn ( 1 juli 2018)
accountmanagement en beheer (€ 75.000)
en dit voor de jaren 2018, 2019 en 2020 te
bestemmen. Dit betekent dat de bijdrage
budget neutraal is.
21.

Onderwerp: Definitief ontwerp nieuwe
MAVO Lingecollege

Conform advies besloten.

Besluit om:
In te stemmen met het definitief ontwerp
van de nieuwe MAVO.
22.

Onderwerp: Motie Aanpak Zwerfafval 28
juni 2017

Conform advies besloten.

Besluit om:
Bijgaand raadsvoorstel "Reactie Motie
Aanpak Zwerfafval" aan de gemeenteraad
voor te leggen.
B.

D.

Uitnodigingen:
1. ProCanTi jubileumconcert op 4
november;
2. Opening Miller & Monroe op 23
september;
3. Rode Loper bezoek Zinder op 27
september.
Pers

1. Wethouder Melissen.
2. Wethouder Brink.
3. Afmelden college i.v.m. raadsvergadering.

Morgen persgesprek i.a.v. wethouder
Melissen.

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 19 september 2017
de secretaris, de burgemeester,
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