Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 10 september 2019 om 9.00 uur

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

nr.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 3 september 2019.
Verbonden Partijen
Er zijn geen stukken van de griffie.
Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Wabo
2019 – 2020
Besluit om:
1. Vaststellen van het
Uitvoeringsprogramma Wabo 2019 - 2020
Gemeente Tiel;
2. De vakcommissie Bestuur via
bijgevoegde informatienota over dit
Uitvoeringsprogramma en uw besluit te
informeren.
Onderwerp: Bespreeknota Vuurwerkoverlast
Besluit om:
1. Bespreeknota Vuurwerkoverlast vast te
stellen;
2. Deze nota voor te leggen aan de
commissie Bestuur
Onderwerp: Maandelijkse
Begrotingswijzigingen
Besluit om:
In te stemmen met het raadsvoorstel om de
volgende begrotingswijzigingen vast te
stellen:
5 Rioolprojecten vooruitlopend op nieuw
rioleringsplan en
6 Tijdelijke huisvesting Havo-Vwo
Onderwerp: Exploitatiebijdrage Westlede

beslissing
Vastgesteld.
Conform advies vastgesteld. In het
uitvoeringsprogramma expliciet benomen dat
de actuele normen worden toegepast m.b.t.
constructieve veiligheid

Conform advies vastgesteld.

Conform advies vastgesteld.

Beslispunt 1 en 2 conform advies
vastgesteld. Beslispunt 3 vervalt.

Besluit om:
1. De exploitatiebijdrage Westlede, zijnde €
200.000,=, te boeken op Westlede (FLC
6820207);
2. Van de inkomsten een bedrag van €
100.000,= te reserveren bij gemeentelijke
eigendommen voor een mogelijke
bijdrage aan de inrichting van de
openbare ruimte (aanpassing
Teisterbantlaan / watergang) en een
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9.

10.

11

12.

bedrag van € 100.000,= te storten in
reserve grondbedrijf;
3. De raad bij de begrotingsraad vragen een
besluit te nemen over het instellen van
een reserveringsfonds
Onderwerp: Medel Afronding – uitspraak
Raad van State
Besluit om:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde
memo over de stand van zaken Medel
Afronding;
2. De leden van de Raad en commissie
Ruimte met bijgaande informatienota
informeren over de stand van zaken
Medel Afronding.
Onderwerp: Aanvraag transformatiefonds
beschermd wonen
Besluit om:
1. In te stemmen met de aanvraag van €
50.000 uit het Transformatiefonds
Beschermd Wonen en Maatschappelijke
opvang centrumgemeente Nijmegen;
2. Dit budget in te zetten voor de inhuur van
een regionale (lees: regio Rivierenland)
externe procesbegeleider voor de
doordecentralisatie beschermd wonen en
maatschappelijke opvang en indien nodig
voor aanvullende inhuur van financiële
expertise ten behoeve van dit
decentralisatieproces;
3. Eventuele overschotten op dit budget
door te laten lopen naar een volgend
boekjaar;
4. Akkoord te gaan met het
penvoerderschap voor dit traject via de
Gemeente Tiel;
5. Opdracht te geven tot het werven van een
geschikte externe partij om de opdracht in
te vullen.
Onderwerp: Vatstelling ISV III subsidie
Besluit om:
1. In te stemmen met bijgaande inhoudelijke
en financiële vaststellingsverantwoording
van de ISV III subsidie;
2. Dit ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad.
Onderwerp: Keuzes voor Algemeen
Subsidiekader

Conform advies vastgesteld.

Conform advies vastgesteld.

Conform advies vastgesteld.

Conform advies vastgesteld.

Besluit om:
1. Bijgaande richtinggevende vragen voor te
leggen aan de commissie Bestuur aan de
hand van bijgevoegde bespreeknota;
2. Het veld na 3 oktober schriftelijk (via
persoonlijke brief, Huis-aan-huisblad en
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13.

14.

15.

andere media) te:
- informeren over de voortgang in de
ontwikkeling van nieuw subsidiebeleid
- vragen naar wensen voor de
ondersteuning die in het eerste
kwartaal van 2020 wordt geboden bij
de aanvragen voor 2021
Onderwerp: Uitbreiding onderwijshuisvesting
VSO Sonnewijser
Besluit om:
1. In te stemmen met het concept
huisvestingprogramma onderwijs 2020;
2. Vooruitlopend op de definitieve
vaststelling van het
huisvestingprogramma onderwijs 2020,
een bedrag à €170.000,- op te nemen in
de voorlopige begroting voor 2020 voor
de bekostiging van tijdelijke huisvesting
(noodlokalen) van vso de Sonnewijser;
3. De commissie Samenleving hierover te
informeren via bijgevoegde
informatienota.
Onderwerp: vaststellen Algemene
Plaatselijke Verordening Tiel 2019
Besluit om:
De raad voor te stellen om de Algemene
Plaatselijke Verordening Tiel 2019 vast te
stellen onder gelijktijdige intrekking van de
APV Tiel 2018.
Onderwerp: raadsvoorstel regeling
incontinentie- en medisch afval
Besluit om:
De gemeenteraad voor te stellen:
1. Inwoners met incontinentie- en medisch
afval met terugwerkende kracht vanaf 1
juli 2019 een compensatie te geven voor
de extra kosten voor het aanbieden van
afval;
2. Aan het Algemeen Bestuur van Avri te
verzoeken de meerkosten via de
afvalstoffenheffing te verrekenen en tot
die tijd de meerkosten uit de algemene
dienst te financieren;
3. De nadere uitwerking van deze regeling
in handen van uw college te leggen;
4. Voorlopig niet te kiezen voor gescheiden
van incontinentie-afval.

B.

Uitnodigingen:
1. Afscheidsreceptie Erik de Vries; 25
september;
2. Opening nieuwe pand King D-care;
vrijdag 27 september.

Conform advies vastgesteld.

Conform advies vastgesteld.

Beslispunt 1 en 2 vervallen. Instemmen met
nieuw beslispunt: Inwoners met
incontinentie- en medisch afval een
compensatie te geven voor de extra kosten
voor het aanbieden van afval onder
voorwaarde dat het algemeen bestuur van
AVRI instemt met het verrekenen van de
meerkosten via de afvalstoffenheffing.
Beslispunt 3 en 4 conform advies
vastgesteld.
Raadvoorstel op bovenstaande aanpassen.

1. Wethouder Groen;
2. Voor kennisgeving aangenomen.
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D.

Pers
Aldus vastgesteld in de vergadering
van 17 september 2019
de secretaris, de burgemeester,
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