Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 21 november 2017 om 9.00 uur

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

nr.
1.

beslissing
Met een aantal aanpassingen akkoord en
vastgesteld.

2.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 14 november 2017
Burgerparticipatie

3.

Verbonden Partijen

-

4.

Kennisnemen van de agenda van de
vergadering van het presidium van 21
november 2018.
Onderwerp: Vaststellen kosten
eigenaarsonderhoud
binnensportaccommodaties 2015

5.

6.

Besluit om:
1. De bijdrage aan Sportfondsen Tiel BV
ten behoeve van het onderhoud voor
2015 vast te stellen op € 109.538,38
incl. btw;
2. € 17.292,38 (incl. btw) te betalen aan
Sportfondsen Tiel.
Onderwerp: Managementrapportage GGD
tot en met juni 2017

V.k.a.
Uit het DB RAR.
Uit de tweedaagse VRGZ
(brandweerzorgplan).

Conform advies besloten op 20 november
2017.

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Kennis te nemen van
'Managementrapportage GGD
Gelderland-Zuid t/m juni 2017'.
2. Bijgevoegde Informatie ter kennisname
aan te bieden aan de Commissie
Samenleving.
7.

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke
vragen ex art 41 RvO PvdB over uittreding
uit GR Avri

Met een tweetal aanvullingen van de brief
akkoord.

Besluit om:
De vragen ex artikel 41 RvO van de PvdBfractie met betrekking tot uittreding uit de
Gemeenschappelijke Regeling Avri middels
bijgaande brief beantwoorden.
8.

Onderwerp: Burgerinitiatief ‘moNAment’
(herdenkingsbanken)

Niet akkoord.
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Besluit om:
Mee te werken aan het burgerinitiatief
‘moNAment’ door nabestaanden de
mogelijkheid te geven herdenkingsbanken
te doneren aan de gemeente via stichting
‘moNAment’.
9.

Onderwerp: Pilot POH (Praktijkondersteuner Akkoord met dien verstande dat er nog een
Huisarts) Jeugd
informatienota moet worden toegevoegd voor
de commissie.
Besluit om:
1. In te stemmen met het Plan van aanpak:
Naar een optimale eerstelijns zorg door
het versterken van de samenwerking
tussen huisartsen en wijkteams;
2. Het onderdeel Preventie (niet specifiek
als zodanig beschreven in het regionaal
voorbereide Plan van aanpak)
bijzondere aandacht te geven en nader
uitwerken in de
samenwerkingsafspraken;
3. Voor de pilotperiode 2018 en 2019 per
jaar € 200.000 beschikbaar te stellen uit
het macrobudget Jeugdwet voor de
inzet van de praktijkondersteuner (POH)
Jeugd.
4. Monitoren van de resultaten van de
pilot. In 2019 bepalen of de pilot al dan
niet structureel wordt voortgezet.

10.

Onderwerp: Begrotingswijzigingen

Conform advies besloten.

Besluit om:
In te stemmen met het raadsvoorstel om de
volgende begrotingswijzigingen vast te
stellen:
6 van 2017: Verhuizing Reuvers
Vijverterrein deelgebied 2
7 van 2017: Slotwijziging 2017
11.

Onderwerp: Avri – Productenboek
Basispakket Avri 2018

Conform advies besloten.

Besluit om:
Bijgaande bespreeknota "AB-voorstel
Productenboek Basispakket Avri 2018" aan
de vakcommissie Bestuur voor te leggen.
12.

13.

Onderwerp: AB-voorstel Verordeningen Avri
2018
Besluit om:
Bijgaande bespreeknota "AB-voorstel
Verordeningen Avri 2018" aan de
vakcommissie Bestuur voor te leggen.
Onderwerp: Vaststelling subsidie Welzijn
Next Level 2018

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.
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Besluit om:
1. De subsidie voor Welzijn Next Level
voor 2018 vast te stellen ter hoogte van
€ 1.611.881;
2. Kennis te nemen van de afwijking op de
aangevraagde subsidie door
verrekening van verhoging van de
huurkosten voor het pand aan de
Haaftenlaan met € 3.000;
3. Bijgaande informatienota aan te bieden
aan de Commissie Samenleving.
14.

Onderwerp: Waarderingssubsidies
wijkorganisaties 2018

Aangehouden tot volgende week.

Besluit om:
De volgende wijkorganisaties een
waarderingssubsidie toe te kennen voor
2018:
1. Buurtvereniging Zennewijnen:
€ 1.500,-;
2. Vereniging Leefbaar Wadenoijen:
€ 500,-;
3. Stichting Dorpsraad Kapel-Avezaath: €
500,-;
4. Vereniging De Avezaathse Toverbal: €
1.000,-;
5. Wijkvereniging Passewaaij: € 1.500,-;
6. Wijkcomité Westroijen (Tiel Noord): €
1.500,-;
7. Wijkcomité Drumpt, Rauwenhof en
NEMO (Tiel Noord): € 1.000,-;
8. Stichting Hertogenwijk Tiel (Tiel West):
€ 1.250,-;
9. Stichting wijkorganisatie Ridderweide
(Tiel West): € 1.000,-;
10. Stichting Bloemenbuurt Tiel (Tiel West):
€ 1.000,- (nieuw in 2018);
11. Stichting Clubhuis Tiel (Tiel Oost):
€ 1.000,- (nieuw in 2018);
12. Stichting Tiel Centrum XL: € 500,(nieuw in 2018).
15.

Onderwerp: Nota Minimabeleid
Besluit om:
1. De nota minimabeleid 2018 vast te
stellen en akkoord te gaan met de
wijzigingen en de inwerkingtreding per 1
januari 2018;
2. Akkoord te gaan met het niet meer in
behandeling nemen van aanvragen
‘restpakket’, ‘pc-regeling’ of
‘witgoedregeling’ ingediend na 1-12018;
3. Wethouder Driessen te machtigen om
namens het college van Burgermeester
en wethouders de

Akkoord met dien verstande dat er nog
afspraken worden gemaakt met de Stichting
Leergeld.
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samenwerkingsovereenkomst met het
Jeugdsportfonds en het
Jeugdcultuurfonds te ondertekenen,
conform de voorgestelde afspraken in
de nota minimabeleid 2018;
4. De commissie Samenleving via een
informatienotitie te informeren over de
nieuwe nota Minimabeleid.
16.

Onderwerp: Eindafrekening Verbouwing
Stadhuiscampus

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. In te stemmen met de eindafrekening
Expeditie Flexibel Werken (EFW) en het
resterende bedrag te gebruiken voor
optimalisaties die noodzakelijk zijn door
een intensiever gebruik van de
Stadhuiscampus;
2. De commissie Bestuur met bijgevoegde
informatienota informeren over de
afronding van het project en de
bestemming van het restantbudget.
17.

Informatienota Stand van Zaken inspectie
betonvloeren

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. opdracht te verlenen aan het Team
Vergunningen om zo adequaat mogelijk
in te spelen op mogelijke
veiligheidsrisico van een bepaald type
toegepaste betonvloeren door:
a. prioriteit te geven aan het
beoordelen van relevantie
dossiers om zo in beeld te
krijgen waar deze
veiligheidsrisico’s zich mogelijk
voordoen
b. erop toe te zien dat eigenaren
van gebouwen waarbij dit type
betonvloer is toegepast
afdoende maatregelen nemen
2. in te stemmen met uitbreiding van de
ambtelijke capaciteit met 1 fte voor 1
jaar om deze opdracht te kunnen
uitvoeren en dit te melden bij de 1e
Voortgangsrapportage over 2018
3. Bijgevoegde informatienota aan te
bieden aan de vakcommissie.
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18.

Onderwerp: Onderzoekplicht roestvast staal
in zwembaden.

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Kennis te nemen van de
controleresultaten op de aanwezigheid
van “niet resistent” roestvast staal in
zwembad Groenendaal;
2. De minister van Binnenlands zaken en
Koninkrijksrelaties conform bijgevoegde
brief te berichten dat de gemeente Tiel
aan haar onderzoekplicht en de controle
op naleving heeft voldaan;
3. De raadscommissie Bestuur te
informeren door middel van bijgevoegde
informatienota.
19.

Onderwerp: Overeenkomst bioscoop

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. In te stemmen met :
a. het uitwerken van het plan voor de
bioscoop op basis van het bijgevoegde
schetsvoorstel;
b. de gronden voor de bioscoop te
verkopen voor € 300.000,- excl. BTW;
c. het hanteren van termijnen voor het
indienen van de aanvraag
omgevingsvergunning en start bouw
van de bioscoop;
d. het beschikbaar stellen van een deel
van het parkeerterrein Bleekveld voor
de opslag van materialen en keten
tijdens de bouw van de bioscoop;
2. In te stemmen met de bijgevoegde
overeenkomst;
3. De commissie Ruimte te informeren via
bijgevoegde informatienota;
4. De heer L. Verspuij op te dragen om
voornoemde overeenkomst namens de
burgemeester te ondertekenen.
B.

Uitnodigingen:

D.

1. Afscheid burgemeester De Vries van
Geldermalsen op 1 december 2017;
2. Installatie burgemeester Van Neerbos
van West Maas en Waal op 8 december
2017.
Pers

1. Beenakker, Verspuij en Oosterwijk.
2. Beenakker en Verspuij.

Persgesprek om 16 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 28 november 2017
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de secretaris, de burgemeester,
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