Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 26 september 2017 om 9.00 uur

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

nr.
1.
2.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 19 september 2017
Burgerparticipatie

3.
4.

Verbonden Partijen
Kennisnemen van de agenda van de
raadsvergadering van 27 september 2017

5.

Onderwerp: Lijkbezorgingsrechten en
beheersverordening begraafplaatsen

beslissing
Met een wijziging (besluit agendapunt 9
inzake Catharinaschool) akkoord en
vastgesteld.
- Plan van aanpak bewegwijzering.
- Kappen haagbeuken.
- Gluren bij de buren.
---Besproken.
Conform advies besloten op 25 september
2017.

Besluit om:
1. De raad voor te stellen om de
Verordening op het beheer en gebruik
van de gemeentelijke begraafplaatsen in
de gemeente Tiel 2018 vast te stellen,
met als belangrijkste wijzigingen:
a) Voor particuliere graven wordt een
termijn van 10, 30 of 40 jaar ook
mogelijk, naast de gebruikelijke
termijn van 20 jaar;
b) Voor particuliere grafkelders wordt
een termijn van 30 jaar ook
mogelijk, naast de gebruikelijke
termijn van 40 jaar;
c) Voor alle soorten asbestemmingen
wordt het mogelijk om te kiezen uit
een termijn van 5, 10 of 20 jaar;
d) Verlengen van de rechten wordt ook
mogelijk voor 20 jaar, naast de
gebruikelijke termijn van 5 en 10
jaar;
e) Belanghebbenden van algemene
graven krijgen de mogelijkheid de
gebruikstermijn te verlengen
(voorheen was verlengen niet
mogelijk);
f) Nieuw zijn: particuliere graftuinen en
particuliere urnentuinen;
g) De aanvraag van een vergunning
voor het plaatsen van een
gedenkteken vervalt voor alle
soorten asbestemmingen.
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6.

2. De raad voor te stellen om de
lijkbezorgingsrechten vanaf 1 januari
2018 te wijzigen door de Verordening op
de heffing en de invordering van
lijkbezorgingsrechten 2018 vast te
stellen, met als belangrijkste
wijzigingen:
a) Er zijn tarieven opgenomen voor de
nieuwe uitgiftetermijnen en de
nieuwe producten;
b) Bestaande tarieven zijn aangepast
op basis van de werkelijke kosten;
c) Het grafrecht voor een grafkelder is
verhoogd;
d) Tarieven voor asbestemmingen,
algemene graven en particuliere
kindergraven zijn verlaagd;
e) Een asverstrooiing of asbijzetting
wordt mogelijk zonder voorloper
tegen gereduceerd tarief;
f) Reserveren van een graf of nis bij
leven wordt voordeliger;
g) Voorkeurskosten (afwijken van
gewone volgorde) zijn verlaagd;
h) Opgravingskosten zijn verlaagd;
i) Tarief voor gebruik van de aula is
verlaagd en meer differentiatie
mogelijk;
j) Nieuw zijn: naamplaatjes op
gedenkplaatsen (bij strooiveld) en
urnamenten van duurzaam
keramiek voor in urnentuinen;
3. De raad voor te stellen om geen
jaarlijkse inflatiecorrectie toe te passen
tot en met 2020;
4. De wijzigingen verwerken in de
begroting 2018 middels een
begrotingswijziging.
Onderwerp: Gluren bij de buren

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Een subsidie te verlenen van € 2.500
voor het huiskamerfestival Gluren bij de
Buren op 11 maart 2018 in Tiel;
2. Deze bijdrage ten laste te brengen van
het budget cultuursubsidies 2017.
7.

Onderwerp: Collectieve zorgverzekering
voor minima

Conform advies besloten op 20 september
2017.

Besluit om:
1. De notitie ‘Medisch pakket- bijzondere
bijstand en voorzieningen voor minima
2017’ vast te stellen met een
inwerkingtreding per 1 januari 2018;
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8.

9.

2. Het huidige beleid met betrekking tot
medische kosten uit de ‘notitie
Bijzondere bijstand en voorzieningen
van minima 2008’, hoofdstuk 5 en 6 in te
trekken per 1 januari 2018;
3. Te besluiten het contract met Menzis
voort te zetten in combinatie met de
GemeentePolis.
Onderwerp: Subsidie thuisadministratie
Besluit om:
1. Een waarderingssubsidie te verstrekken
aan Humanitas thuisadministratie ter
hoogte van € 13.540,- op grond van de
algemene subsidieverordening Tiel voor
de kosten en de overdracht van de
thuisadministratie;
2. Een eenmalige waarderingssubsidie te
verstrekken ter hoogte van € 2.200,aan Mozaïek/Welzijn Next Level voor de
overname van de thuisadministratie per
1 oktober 2017;
3. Met ingang van 1 januari 2018, een
jaarlijkse waarderingssubsidie te
verstrekken aan stichting
Mozaïek/Welzijn Next Level ter hoogte
van € 3.000,- voor de thuisadministratie,
op grond van de algemene
subsidieverordening gemeente Tiel.
Onderwerp: Voortgangsrapportage
planologisch beleid 2016-2017

Conform advies besloten op 20 september
2017.

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. De voortgangsrapportage 2016-2017
van de nota Planologisch Beleid vast te
stellen, waarmee tevens wordt besloten
om de meerjarenplanning te wijzigen;
2. De vakcommissie Ruimte hierover te
informeren middels bijgevoegde
informatienota.
10.

Onderwerp: Overhevelen gemeentelijke
VSV-middelen naar RMC

Conform advies besloten op 25 september
2017.

Besluit om:
1. De specifieke uitkering Regeling
regionale aanpak Voortijdig
Schoolverlaten (VSV) die de gemeente
Tiel als contactgemeente VSV sinds
2017 ontvangt door te betalen aan het
RMC gedurende de periode van het
regionale programma 2017 t/m 2020.
2. Het RMC opdracht te geven de
inhoudelijke en financiële
verantwoordingsinformatie conform de
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eisen die SISA hieraan stelt hiervoor
tijdig aan te leveren.
Onderwerp: Woningbouwplan
Hoveniersweg 27

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Met de heer C.J.N. van Rossum,
Bordeslaan 145, 5223 MK ’s
Hertogenbosch, een anterieure
(samenwerkings- ontwikkelings- en
exploitatie)overeenkomst te sluiten ten
behoeve van de bouw van maximaal 9
appartementen op het perceel
Hoveniersweg 27 te Tiel;
2. De commissie Ruimte van uw besluit in
kennis te stellen.
12.

Onderwerp: Kapvergunning drie
haagbeuken aan de Karel Doormanstraat

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Drie haagbeuken te kappen in de Karel
Doormanstraat en hoek Frieslandstraat
(nr. 1, 2 en 3, zie situatietekening);
2. Een herplantplicht op te leggen ter
compensatie van de drie haagbeuken;
3. De kosten voor de helft te betalen vanuit
het wijkbudget en voor de andere helft
door de SCW.
B.

D.

Uitnodigingen:
1. Symposium waarde Erfgoedzorg 7
oktober, Bellevue.
2. Boekpresentatie ‘Waarom wethouder”
16 november Zwolle
Pers

1. Burgemeester en wethouder Brink.
2. V.k.a.

Persgesprek op dinsdag 3 oktober.

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 3 oktober 2017
de secretaris, de burgemeester,
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