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BESLUITEN

A

Vaststellen van de besluitenlijst van d.d. 29 maart 2022
Besluit:

vastgesteld
A.1

Onderwerp: Wijziging losloopgebied Vijverberg & Dode Linge
Besluit om:
1. De hondenlosloopgebieden Vijverberg en Dode Linge aan te passen
vanwege conflicterende functies.
1.2. Besluit tot wijziging van de bijlage van het oorspronkelijke besluit uit
2016 waarbij losloopgebieden zijn vastgesteld.
1.3. Geconsolideerde versie beschikbaar stellen van de bijlage behorend
bij het oorspronkelijke besluit
Besluit:

conform besloten
A.2

Onderwerp: Intentieverklaring Energiecorridor A15-Betuweroute
Voorstel om:
1.In te stemmen met de intentieverklaring “Energiecorridor A15Betuweroute”;
2. Wethouder G.G.G. Groen te machtigen om de intentieverklaring
“Energiecorridor A15- Betuweroute” te ondertekenen.
3. De raad te informeren over de intentieverklaring “Energiecorridor A15Betuweroute middels bijgaande informatienota.
Besluit:

conform besloten
A.3

Onderwerp: DAEB concept aanwijzingsbesluit Energieloket
Voorstel om:
1. In te stemmen met het concept aanwijzingsbesluit van Energieloket
Rivierenland als Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB) voor de
periode 01-01-2022 tot en met 31-12- 2026: vijf jaar;
2. Het concept-aanwijzingsbesluit voor een DAEB voor Energieloket
Rivierenland volgens artikel 3.4 Agemene wet bestuursrecht te
publiceren, met mogelijkheid tot indienen van zienswijzen;
3. Wanneer geen zienswijzen op het concept-aanwijzingsbesluit worden
ingediend het concept-aanwijzingsbesluit als definitief besluit vast te
stellen;

4. In te stemmen met de mandatering van de directeur van het
Energieloket Rivierenland voor het aanvragen van subsidies bij andere
overheden ten behoeve van het Energieloket Rivierenland namens
Gemeente Tiel. Dit wel in overleg en na instemming van Gemeente Tiel.
Besluit:

conform besloten
A.4

Onderwerp: Lokale tijdelijke overbruggingsregeling leefgeld,
vooruitlopend op landelijke regeling
Voorstel om:
1. Akkoord te gaan met een overbruggingsregeling om leefgeld te
verstrekken aan in Tiel ingeschreven vluchtelingen uit Oekraïne tot de
landelijke regeling hiervoor gereed is (verwachting eind april)
* zowel op onze noodopvanglocaties als bij particuliere
opvang/gastgezinnen in onze gemeente
* zowel contant als ook over kunnen maken naar een bankrekening of
een prepaid-pas.
Besluit:

Gewijzigd besluit:
1. Akkoord te gaan met een overbruggingsregeling om per 1 april 2022
leefgeld te verstrekken aan in Tiel ingeschreven vluchtelingen uit
Oekraïne tot de landelijke regeling hiervoor gereed is (verwachting eind
april)
* zowel op onze noodopvanglocaties als bij particuliere
opvang/gastgezinnen in onze gemeente
* zowel contant als ook over kunnen maken naar een bankrekening of
een prepaid-pas.
A.5

Onderwerp: Eenmalige Energietoeslag Tiel 2022
Voorstel om:
1. Gebruik te maken van de bevoegdheid om in 2022 een eenmalige
energietoeslag van €800,- toe te kennen voor inwoners met een inkomen
tot 120% van de Bijstandsnorm
2. De beleidsregels Eenmalige Energietoeslag Tiel 2022 vast te stellen
3. Budget dat via gemeentefonds beschikbaar komt voor uitvoering van
deze regeling op te nemen in de 1e voortgangsrapportage 2022 en dit
achteraf door de raad te laten vaststellen.
4. De gemeenteraad te informeren middels de bijgevoegde informatienota
Besluit:

conform besloten (met redactionele wijzigingen)
Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 april 2022
de secretaris,

de burgemeester
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