Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

d.d. dinsdag 3 april 2018 om 9.00 uur

Onderw erpen voorzien van een “ster” krijgen uitstel van publicatie met 1 w eek.

nr.
1.

beslissing
Met kleine wijziging akkoord.

2.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 27 maart 2018.
Burgerparticipatie

3.
4.

Verbonden Partijen
Er zijn geen stukken van de griffie.

---

5.

Onderwerp: herbestemming
rechtbankgebouw Nieuwe Tielseweg 1

Conform advies besloten.
Graag extra aandacht voor communicatie
over ontwikkeling naar geheel Tiel.

6.

8.

Besluit om:
1. Definitief medewerking te verlenen aan
het verzoek om het rechtbankgebouw
aan de Nieuwe Tielseweg 1 te
verbouwen tot 24 appartementen en te
gaan gebruiken voor wonen met zorg;
2. Op grond van de Wet geluidhinder
hogere grenswaarden voor
wegverkeerslawaai vast te stellen voor
de realisatie van 24 appartementen in
het voormalige rechtbankgebouw,
Nieuwe Tielseweg 1 te Tiel;
3. De hogere grenswaarden, na afronding
van de procedure, te laten registreren bij
het kadaster.
Onderwerp: Waarderingssubsidie EHBO
2017
Besluit om:
1. Op basis van de hardheidsclausule (art
6.2 algemene subsidieverordening
gemeente Tiel) akkoord te gaan met de
door de EHBO ingediende
subsidieaanvraag voor het jaar 2017;
2. De hoogte van de waarderingssubsidie
vast te stellen op een bedrag van
€2400,Onderwerp: Perspectievennota: uitvoering
detailhandelsnota met aanpak Leegstand
Besluit om:
Bijgaand formulier perspectievennota
uitvoering detailhandelsnota met een
'aanpak Leegstand’ mee te nemen in de
afweging die plaatsvindt in de
perspectievennota 2018.

--

Conform advies besloten.

Conform advies besloten met de toevoeging
dat pas bij het integraal vaststellen van de
perspectievennota duidelijk wordt of er geld
beschikbaar komt voor dit voorstel.
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

Onderwerp: Vergunningverlening Roparun
Besluit om:
Vergunningverlening mogelijk te maken, in
afwijking van het 14 dagen rustcriterium, ten
behoeve van een feestelijke doortocht van
de Roparun door de binnenstad van Tiel.
Onderwerp: Herinrichting EsdoornstraatMeidoornstraat
Besluit om:
In de Perspectievennota 2018 een bedrag
van € 450.000 op te nemen voor de
herinrichting van de openbare ruimte in de
Esdoornstraat – Meidoornstraat.
Onderwerp: Aanvraag perspectievennota:
Uitvoeringsagenda Binnenstad
Besluit om:
Bijgaand formulier perspectievennota
uitvoeringsprojecten binnenstad mee te
nemen in de afweging die plaatsvindt in de
perspectievennota 2018.
Afgevoerd van agenda
Onderwerp: Zienswijze Raad Jaarstukken
2017 en Programmabegroting 2019 ODR
Besluit om:
De gemeenteraad voor te stellen om een
zienswijze kenbaar te maken waarin de
gemeenteraad van Tiel zijn waardering voor
de volgende ontwerpstukken van de
Omgevingsdienst Rivierenland uitspreekt:
a.
de jaarstukken 2017;
b.
de resultaatbestemming 2017;
c.
de Programmabegroting 2019.
Onderwerp: Winkelcentrum/woningen
Westlede-Teisterbantlaan

Conform advies besloten

Conform advies besloten met de toevoeging
dat pas bij het integraal vaststellen van de
perspectievennota duidelijk wordt of er geld
beschikbaar komt voor dit voorstel.

Conform advies besloten met de toevoeging
dat pas bij het integraal vaststellen van de
perspectievennota duidelijk wordt of er geld
beschikbaar komt voor dit voorstel.

Conform advies besloten

Conform advies besloten

Besluit om:
1. Met Westlede B.V., gevestigd aan de
Arnhemsestraatweg 17, 6881 NV Velp,
een anterieure (Realisatie- en
exploitatie)overeenkomst te sluiten voor
de ontwikkeling van een winkelcentrum
met 28 appartementen op de locatie van
het voormalige verzorgingstehuis
Westlede aan de Teisterbantlaan te
Tiel.
2. De raad voor te stellen het
bestemmingsplan Tiel – West
winkelcentrum woningen,
overeenkomstig de Reactienota
zienswijzen d.d. 16 maart 2018,
gewijzigd vast te stellen en de digitale
versie van dit plan beschikbaar te
stellen onder NL.IMRO.0281.BP00036Pagina 2 van 4

15.

va01.
3. De raad voor te stellen te besluiten over
de zienswijzen, zoals door het college
wordt geadviseerd, met de daarbij
genoemde overwegingen, zoals
weergegeven in de bij het besluit
behorende bijlage Reactienota
zienswijzen d.d. 16 maart 2018.
4. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan vast te stellen voor dit
bestemmingsplan.
5. De raad voor te stellen geen milieueffectrapportage (m.e.r.) of m.e.r. –
beoordeling op te stellen voor dit
bestemmingsplan.
6. De raad voor te stellen toepassing te
geven aan artikel 3.7 van de Wet
ruimtelijke ordening door te verklaren
dat een bestemmingsplanherziening
wordt voorbereid voor het perceel van
het huidige winkelcentrum Kwadrant en
het perceel van de Aldi aan de
Kwelkade, en de digitale versies hiervan
beschikbaar te stellen onder
NL.IMRO.0281.VB0003-va01 en
NL.IMRO.0281.VB0004-va01.
7. De raad voor te stellen de
voorbereidingsbesluiten in werking te
laten treden 1 dag na de bekendmaking.
Onderwerp: jaarrekening 2017 RRL

Conform advies besloten

Besluit om:
Bijgevoegde raadsvoorstel met conceptzienswijze op de Jaarstukken 2017 van
Regio Rivierenland voor te leggen aan de
raad om zo als gemeente Tiel:
1. In te stemmen met het voorstel om het
rekeningresultaat van €172.000 volledig
aan de gemeenten uit te keren
2. Waardering uit te spreken over de
behaalde inhoudelijke en financiële
resultaten
3. Vast te stellen dat Regio Rivierenland
geen onnodige reserves in stand houdt
B.
D.

Uitnodigingen:
1. Lustrum Regionale
Kunstenaarsvereniging d.d. 2 juni.
Pers

1. Burgemeester.
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Aldus vastgesteld in de vergadering
van 10 april 2018
de secretaris, de burgemeester,
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