Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 3 oktober 2017 om 9.00 uur
Afwezig: wethouder Henk Driessen
Onderwerpen voorzien van een “ster” krijgen uitstel van publicatie met 1 week.

nr.
1.

2.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijsten van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 26 september 2017 en d.d.
29 september 2017.
Burgerparticipatie

3.

Verbonden Partijen

4.

5.

beslissing
Akkoord en vastgesteld.

----

Voor de verbonden partijen in de hoogste
toezichtscategorie zijn raadsleden
aangewezen als rapporteurs richting raad.
Kennisnemen van de besluitenlijst en de lijst Besproken.
met toezeggingen van de raadsvergadering Brief aan de gemeenteraden uit Rivierenland
van 27 september 2017.
over het afvalbeleid is verstuurd.
Onderwerp: vaststellen wijzigingsplannen
Buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij

Conform advies besloten op 2 oktober 2017

Besluit om:
1. het wijzigingsplan Buitengebied –
Buitenplaatsen Passewaaij, 1
ongewijzigd vast te stellen en de digitale
versie van dit plan beschikbaar te
stellen onder NL.IMRO.0281.WZ00016va01;
2. het wijzigingsplan Buitengebied –
Buitenplaatsen Passewaaij, 2
ongewijzigd vast te stellen en de digitale
versie van dit plan beschikbaar te
stellen onder NL.IMRO.0281.WZ00017va01;
3. te besluiten over de zienswijzen, met de
daarbij genoemde overwegingen, zoals
weergegeven in de bij het besluit
behorende bijlage Reactienota
zienswijzen versie 1.0 d.d. 30-08-2017;
4. geen exploitatieplan vast te stellen voor
dit wijzigingsplan;
5. de commissie ruimte over dit besluit te
informeren middels bijgevoegde
informatienota.
6.

Onderwerp: raadsinformatiebrief over
voortgang Banenafspraak in Rivierenland

Conform advies besloten.

Besluit om:
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1. Kennis te nemen van bijgaande
raadsinformatiebrief over de voortgang
banenafspraak in Rivierenland per
kwartaal 1-2017;
2. Het Regionaal Werkbedrijf Rivierenland
te vragen het college van B en W van
Tiel te informeren over de
consequenties en regionaal afgestemde
acties n.a.v. de SZW brief dd. 8/9/2017;
3. Bijgaande raadsinformatiebrief ter
informatie aanbieden aan de commissie
Samenleving (mede als antwoord op de
vraag 4 van de Afsprakenlijst Cie.
Samenleving/mw. N.Budak)
7.

Onderwerp: doorbetaling subsidie
samenwerking GGZ en werk&inkomen
(Werkzaak)

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Het bedrag € 90.000,- , te ontvangen via
de decembercirculaire 2017
Gemeentefonds tbv. de regionale
samenwerking GGZ en werk&inkomen,
door te betalen aan de GR Werkzaak
voor besteding aan de voorbereiding en
uitvoering van de aanvragen ESF 20142020.
2. De raad voor te stellen om het totaal
subsidiebedrag € 90.000,-, te ontvangen
op basis van de beschikking dd. 29-082017 van het ministerie van SZW vanuit
het project Mensnwerk bij maandelijkse
begrotingswijziging beschikbaar te
stellen t.b.v. ontwikkeling van de
regionale samenwerking GGZ en
werk&inkomen.
8.

Onderwerp: Eigendomsoverdracht percelen
aan Industrieschap Medel

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. De navolgende kadastrale percelen,
conform bijgaande akte van levering, in
eigendom overdragen aan het
Industrieschap Medel ten behoeve van
de ontwikkeling van het bedrijvenpark
Medel:
a. Gemeente Tiel, sectie L nummer
2414 met een oppervlakte van
15.350m2 en in gebruik als weg.
b. Gemeente Tiel, sectie L nummer
2385 met een oppervlakte van 8.125 m2
en in gebruik als weg.
2. De burgemeester volmacht te laten
geven aan ieder van de medewerkers
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verbonden aan het kantoor van Van
Bethe & Hoogenboom Netwerk
Notarissen ter uitvoering van het besluit
onder beslispunt 1 beschreven conform
bijgaande volmacht.
9.

Onderwerp: Reactie op rapport Nationale
Ombudsman

Akkoord met dien verstande dat de brief aan
de NO en de informatienota nog moeten
worden aangevuld.

Besluit om:
1. Kennis te nemen van het rapport
“woonwagenbewoner zoekt standplaats”
van De Nationale Ombudsman.
2. Middels bijgevoegde conceptbrief te
reageren op het rapport.
B.

Uitnodigingen:
1.
2.
3.

D.

Pers

Bestuurlijk minicongres
Omgevingsveiligheid 16 november
Provinciehuis;
Oogstmanifestatie 7 oktober
Geldermalsen;
Van der Capellenlezing.

1. V.k.a.
2. V.k.a.
3. Burgemeester.

Persgesprek om 16 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 10 oktober 2017
de secretaris, de burgemeester,
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