Gemeente Tiel
Concept besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 16 januari 2018 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. 9 januari 2018.
Burgerparticipatie

3.
4.

Verbonden Partijen
Er zijn geen stukken van de griffie.

5.

Onderwerp: Informatie in kader van
“verbonden partijen”, Werkzaak

6.

8.

beslissing
Akkoord en vastgesteld
Volgende week komt de evaluatie op de
agenda i.p.v. thema bijeenkomst
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Conform advies besloten op 12 januari 2018.

Besluit om:
Ter informatie, in het kader van verbonden
partijen, aan de raadscommissie
samenleving aan te bieden:
1. bijgaande Informatienota;
2. de Nieuwsflits raadsleden november
2017 van Werkzaak;
3. het Overzicht P&C cyclus uit de
Kadernotitie 2019 van Werkzaak;
4. het Overzicht vergaderdata Algemeen
Bestuur Werkzaak 2018;
5. de Periodieke prestatiegegevens Tiel uit
BI-tool Werkzaak;
6. het Overzicht realisatie
hoofddoelstellingen Werkzaak dd. 0712-2017.
Onderwerp: Toezegging 8 november 2017 – Conform advies besloten op 12 januari 2018.
stand van zaken Banenafspraak
Besluit om:
Bijgaande Informatienota aan te bieden aan
de raadscommissie samenleving.
Onderwerp: vergoeding KRBV
harmonisatietraject

Conform advies besloten

Besluit om:
1. In te stemmen met de vergoeding aan
de KRBV van € 11.500,- voor de inzet
van de uren voor de implementatie van
de harmonisatie peuterspeelzalen uit
het peuterspeelzaalbudget (FCL
680710);
2. In te stemmen met de vergoeding van
de uren pedagogisch coach van €
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3.200,- ter verbetering van de kwaliteit
van VVE uit het
Onderwijsachterstandenbudget (FCL
670500);

9.

3.
Onderwerp: Bekendmaking Regelgeving

Conform advies besloten

Besluit om:
1. In vervolg op het gezamenlijke
aanbestedingstraject met de gemeente
Culemborg en de
Bedrijfsvoeringsorganisatie West
Betuwe, een overeenkomst aan te gaan
met Daadkracht B.V. ten behoeve van
de bekendmaking en het beschikbaar
stellen van regelgeving;
2. Hiervoor een structureel budget
beschikbaar te stellen van € 3.900 en
een incidenteel budget van € 5.805 en
de financiële consequenties te
verwerken bij de voortgangsrapportage
2018.
10.

Onderwerp: Wijziging Reglement van Orde
Monumentencommissie Tiel 2012

Conform advies besloten

Besluit om:
1. De raad voor te stellen de zittingstermijn
van de voorzitter en de deskundige van
de monumentencommissie te verruimen
en daarvoor het Reglement van Orde
van de Monumentencommissie Tiel
2012 te wijzigen;
2. Na positieve besluitvorming door de
raad de procedure op te starten voor de
werving van een nieuwe
stadsbouwmeester en een nieuw
burgerlid voor de
monumentencommissie;
3. De raad te verzoeken uit hun midden
een vertegenwoordiger af te vaardigen
om zitting te nemen in de sollicitatie- en
selectiecommissie voor de werving van
een nieuwe stadsbouwmeester en een
nieuw burgerlid van de
monumentencommissie.
11.

Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan
Tiel Oost – Vijverterrein
Besluit om:
1. Het bestemmingsplan Tiel Oost Vijverterrein overeenkomstig de
Reactienota zienswijzen versie 1.0 d.d.
21-12-2017 ter gewijzigde vaststelling
aan de raad aan te bieden;

Conform advies besloten met een
verduidelijkende opmerking bij beslispunt 5:
het is niet nodig om voor dit plan een
exploitatieplan vast te stellen omdat deze
taak bij de projectontwikkelaar ligt
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2. De raad te adviseren om geen milieueffectrapportage (m.e.r.) of m.e.r.beoordeling op te stellen voor dit
bestemmingsplan;
3. De raad te adviseren 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. 21-12-2017;
4. De raad te adviseren de Crisis- en
herstelwet op het bestemmingsplan van
toepassing te verklaren;
5. De raad te adviseren om geen
exploitatieplan vast te stellen voor dit
bestemmingsplan.
12.

Onderwerp: Themabepaling Woonvisie
Besluit om:
1. De gemeenteraad te vragen in te
stemmen met de thema’s voor de
Woonvisie;
2. De gemeenteraad te vragen in te
stemmen het verslag van de
inputsessies als basis te gebruiken voor
het bepalen en uitwerken van de
opgaven;
3. De commissie ruimte advies te vragen
over de voorgestelde thema’s voor de
Woonvisie;
4. De commissie ruimte advies te vragen
het verslag van de inputsessies als
basis te gebruiken voor het bepalen en
uitwerken van de opgaven

15.

16.

Onderwerp: Realisatie cijfers prioriteiten
Veiligheid 2017
Besluit om:
1. Kennis te nemen van de (analyse)
cijfers 2017 prioriteiten Veiligheid;
2. Deze ter informatie aan te bieden aan
de commissie Bestuur.
3.
Onderwerp: Wmo/ Jeugd, samenwerking
met 8 gemeenten via DVO met regio
Rivierenland.

Conform advies besloten, met de aanvulling
dat er extra aandacht moet zijn voor de
wachtlijst

Conform advies besloten

Conform advies besloten met de toevoeging
dat het DVO budgetneutraal uitgevoerd wordt

Het college besluit om:
1. De samenwerking zoals beschreven in
de Adviesnota Doorontwikkeling
Wmo/Jeugd, tussen Regio Rivierenland
en acht regiogemeenten in het kader
van inkoop en zorg en ondersteuning
o.g.v. de Wet maatschappelijke
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ondersteuning 2015 en de Jeugdwet,
formeel vorm te geven;
2. Daartoe de
Dienstverleningsovereenkomst
Wmo/Jeugd tussen 8 gemeenten en
Regio Rivierenland, zoals opgenomen in
de bijlage, vast te stellen en aan te
gaan;
3. Het Mandaatbesluit Wmo/Jeugd regio
Rivierenland, zoals opgenomen in
bijlage B bij de DVO, vast te stellen;
4. Het Algemeen Bestuur van Regio
Rivierenland goedkeuring te verlenen
om deze dienstverlening als
aanvullende taak op te nemen in Bijlage
1 bij de gemeenschappelijke regeling
Regio Rivierenland (gelet op art.5,
tweede lid, van de regeling regio
Rivierenland).
De burgemeester besluit om:
Het Mandaatbesluit Wmo/Jeugd Regio
Rivierenland, zoals opgenomen in Bijlage B
bij de DVO Wmo/jeugd met Regio
Rivierenland te ondertekenen.
17.

Onderwerp: Besluit invoering
outputfinanciering ODR

Conform advies besloten

Besluit om:
Bijgaande informatienota outputfinanciering
Omgevingsdienst Rivierenland aan de
vakcommissie Bestuur voor te leggen.
18.

Onderwerp: Aanwijzing 13 gratis parkeer
dagen in 2018

Conform advies besloten

Besluit om:
1. 13 dagen gratis parkeren toe te staan
en daarbij de volgende zaterdagen in
2018 aan te wijzen;
7 april ("Tiel pakt
uit"), 8 september (Appelpop), 15
september (Fruitcorso), 6 oktober (Tiel
pakt uit) alsmede 3, 10, 17, 24
november en 1, 8,15, 22, 29 december;
2. De raad hierover te informeren.
19.

Onderwerp: Ontwikkelingen algemene
uitkering

Conform advies besloten

Besluit om:
De commissie Bestuur d.m.v. bijgaande
informatienota te informeren over de
financiële gevolgen van het regeerakkoord,
de decembercirculaire 2017 en de
vaststelling van de maatstaf WOZ-waarde
2015.
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20.

Onderwerp: Informatienota Evaluatie
Uitvoeringsplan Zwerfvuil 2017

Conform advies besloten

Besluit om:
Bijgaande informatienota "Evaluatie
Uitvoeringsplan Zwerfvuil 2017” aan de
vakcommissie Bestuur voor te leggen.
21.

22.

Onderwerp: Advies over zendtijdtoewijzing
aan Stichting Stadsomroep Tiel
Besluit om:
De gemeenteraad voor te stellen positief te
adviseren over zendtijdtoewijzing aan de
Stichting Stadsomroep Tiel voor de
komende vijf jaar.
Onderwerp: Verhoging budget Waalkade
fase 1

Conform advies besloten

Conform advies besloten

Besluit om:
1. Het totale ontwerp Waalkade fase 1
(bijlage 1), vast te stellen;
2. Onder geheimhouding van de bijlagen 2
en 3 (op grond van artikel 25 van de
Gemeentewet, juncto artikel 10 Wet
openbaarheid van bestuur), kennis te
nemen van de voorlopige kostenraming
voor de uitvoering van het ontwerp voor
de Waalkade, fase 1, zijnde totaal €
5.000.000 (ofwel € 1.000.000 meer dan
het oorspronkelijke budget) verdeeld
over:
 € 720.000 voor de voorbereiding,
administratie en uren (totaal 18%);
 € 274.000 voor de uitvoering van de
trappen op de groene wal;
 € 3.654.000 voor de uitvoering van de
kademuur en herinrichting;
 € 150.000 voor het verlichtingsplan;
 € 50.000 rente tijdens de bouw; en
 € 152.000 onvoorzien.
3. Te constateren dat de deadline voor de
subsidie van de provincie (1 december
2018) niet voor alle kosten gehaald gaat
worden, wat mogelijk extra kosten voor
de gemeente betekent;
4. Te constateren dat de kademuur
slechts voor een deel kan worden
aangelegd, zolang Dijkhuizen geen
acties onderneemt voor zijn kademuur;
5. De raad te vragen, na advisering van de
commissie Ruimte, om € 1.000.000
extra financiering aan te trekken voor de
uitvoering van het ontwerp Waalkade
fase 1 en de gekapitaliseerde kosten
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van € 120.000 (2019), net als het
oorspronkelijke budget, ten laste te laten
komen van het parkeerfonds.
23.

24.

Onderwerp: Uitvoering
bezuinigingsmaatregel gelijkschakelen
kosten wijkteams Jeugd
Besluit om:
In vervolg op het collegebesluit van 5
december 2017 m.b.t. uitvoering
bezuinigingsopdracht gelijkschakelen
kosten wijkteams Jeugd bijgaand
raadsvoorstel ter besluitvorming voor te
leggen aan de Commissie Samenleving van
7 februari 2018 en de raad van 21 februari
2018.
Onderwerp: NS dienstregeling 2018

Conform advies besloten

Conform advies besloten

Besluit om:
De commissie met bijgevoegde
informatienota te informeren over de
uitkomsten van het overleg met NS over
aanpassingen in de dienstregeling 2018.
25.

Onderwerp: Permanente presentatie
Archeologie Medel in museum

Conform advies besloten

Besluit om:
1. In te stemmen met het voornemen van
de directeur van het Flipje en
Streekmuseum om een permanente
interactieve presentatie te maken in het
museum over 6000 jaar begraven,
cremeren en overlijdensrituelen aan de
hand van de archeologische
opgravingen in Medel;
2. € 10.000 beschikbaar te stellen uit het
budget collectie aankopen museum als
bijdrage in de kosten van deze
permanente presentatie;
3. De commissie Samenleving op de
hoogste stellen van uw besluit.
26.

Onderwerp: Informatienota kadernota 2019
Avri

Conform advies besloten

Besluit om:
Bijgaande informatienota "kadernota 2019
Avri” aan de vakcommissie Bestuur voor te
leggen.
27.

Onderwerp: vaststellen profielschets
vacature Gemeentesecretaris/Algemeen
Directeur

Conform advies besloten
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