Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 4 september 2018 om 9.00 uur

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

nr.
1.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 28 augustus 2018.
Burgerparticipatie

beslissing
Met een paar kleine tekstuele wijzigingen
vastgesteld

3.
4.

Verbonden Partijen
Lijst van toezeggingen van de
raadsvergadering van 20 juni en 27 juni 2018
en de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 29 augustus 2018.

v.k.a.

5.

Onderwerp: Instellen hoger beroep wat
betreft handhavingsbesluit Recycling Tiel
B.V.

Conform advies besloten.
In onderhavige stukken portefeuillehouder
veranderen in wethouder Groen.

2.

6.

7.

Besluit om:
1. Hoger beroep in te stellen tegen de
uitspraak van 12 juli 2018 van de
rechtbank Gelderland wat betreft het
beroep van Recycling Tiel B.V. en De
Kellen B.V;
2. De raadscommissie Ruimte te informeren
door middel van de bijgevoegde
informatienota.
Onderwerp: Paraplubestemmingsplan
Parkeren
Besluit om:
1. De raad voor te stellen het
bestemmingsplan
Paraplubestemmingsplan Parkeren
ongewijzigd vast te stellen en de digitale
versie van dit plan beschikbaar te stellen
onder NL.IMRO.0281.BP00040-va01;
2. De raad voor te stellen om geen
exploitatieplan vast te stellen voor dit
bestemmingsplan.
Onderwerp: Eindverslag inspraak en overleg,
bestemmingsplan Buitengebied

-

Conform advies besloten

Conform advies besloten op 3 september
2018.

Besluit om:
1. Het aangevulde Eindverslag inspraak en
overleg van het voorontwerp
bestemmingsplan Buitengebied vast te
stellen;
2. De commissie ruimte over dit besluit te
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8.

9.

B.

D.

informeren middels bijgevoegde
informatienota.
Onderwerp: zienswijze
kostentoedelingsverordening Waterschap
Rivierenland.
Besluit om:
1. In te stemmen met de zienswijze over de
ontwerp-kostentoedelingsverordening
watersysteembeheer van het Waterschap
Rivierenland, met als belangrijkste gevolg
een verhoging van de
watersysteemheffing voor eigenaren van
verharde openbare wegen. Voor de
gemeente Tiel zal dit ongeveer € 20.000,bedragen;
2. De zienswijze te versturen naar het
Waterschap Rivierenland voor 3
september 2018.
Onderwerp: benoeming plaatsvervangend
gemeentesecretaris
Besluit om:
1. De heer M.M. Bergshoef te benoemen tot
tweede plaatsvervangend
gemeentesecretaris/algemeen directeur;
2. De benoeming van mevrouw E.
Verbrugge tot plaatsvervangend
gemeentesecretaris/algemeen directeur
in te trekken.
Uitnodigingen:
1. Fruitcorso VIP
2. Bijeenkomst OCT 9 oktober (is ook voor
collegeleden);

Conform advies besloten op 3 september
2018.

Conform advies besloten

1. Alle collegeleden nemen deel aan
ochtend- en/of middagprogramma
2. Het college wil graag met OCT in gesprek
gaan over de onderwerpen die het OCT
heeft gestuurd.

Pers

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 11 september 2018
de secretaris, de burgemeester,
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