Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 18 juli 2017 om 9.00 uur
Afwezig: Burgemeester Beenakker en Wethouder Verspuij

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

nr.
1.

beslissing
Met enkele aanpassingen akkoord en
vastgesteld.

2.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijsten van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 11 juli en 12 juli 2017.
Burgerparticipatie

3.
4.

Verbonden Partijen
Er zijn geen stukken van de griffie.

N.v.t.
N.v.t.

5.

Onderwerp: Wegennetvisie Provincie
Gelderland

Aangehouden.

Verkeerssituatie Violierstraat.

Besluit om:
De commissie Ruimte met bijgevoegde
informatienota te informeren over het
proces rondom de provinciale
wegennetvisie en de inbreng van gemeente
Tiel daarin.
6.

Onderwerp: Herstructurering Meidoornstraat Akkoord met dien verstande dat samen met
en Esdoornstraat
de portefeuillehouder nog gekeken wordt
naar de informatiewaarde van de
Besluit om:
informatienota.
1. Met Stichting Kleurrijk Wonen, Laan van
Westroijen 6/Postbus 544, 4000 AM
Tiel, een samenwerkings- en
ontwikkelingsovereenkomst te sluiten
ten behoeve van de herstructurering van
de Meidoornstraat-Esdoornstraat;
2. De commissie Ruimte van uw besluit in
kennis te stellen.

7.

Onderwerp: Uitvoering Hondenbeleid 20172018

Conform advies besloten.

Besluit om:
Bijgevoegde informatienota voor de
kennisgeving aan te bieden aan de
commissie Ruimte.
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8.

Onderwerp: Beslissing op klacht

Conform advies besloten.

Besluit om:
De klachten van klager in navolging van het
advies van de klachtencommissie en met
overneming van de motivering daarvan:
1. Buiten behandeling te laten voor zover
de klachten zich richten op handelen dat
niet aan de gemeente is toe te rekenen
of daartegen een andere rechtsgang
openstaat;
2. Ongegrond te verklaren voor zover deze
toezien op aangelegenheden die op
zichzelf klachtwaardig zijn.
9.

Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Tiel
Oost - Vijverterrein.

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Het bestemmingsplan Tiel Oost Vijverterrein als ontwerp ter visie te
leggen en de digitale versie van dit plan
beschikbaar te stellen onder
NL.IMRO.0281.BP00028-on01;
2. Het risico externe veiligheid voor de in
dit bestemmingsplan mogelijk gemaakte
ontwikkelingen te accepteren;
3. De commissie ruimte over dit besluit te
informeren middels bijgevoegde
informatienota.
10.

Onderwerp: : beantwoording brief met
vragen ex.art.41 van de PvdA

Met een enkele aanpassing akkoord.

Besluit om:
1. In te stemmen met bijgaande brief als
beantwoording ex.art. 41 vragen van de
PvdA. van 27 juni 2017;
2. Deze brief als antwoord door te sturen
aan de raadsleden via de griffie.
B.

D.

Uitnodigingen:
1. Bourgondisch Fruitwandelen en –fietsen
in West Maas en Waal op 2 september;
2. Uitdelen ijs jeugdvakantieweek 18
augustus;
3. Opening Forten van Boven; 27 juli.
Pers

1. Wethouder Driessen en Melissen en
wellicht wethouder Verspuij.
2. Wethouder Melissen.
3. Wellicht wethouder Brink.
Geen persgesprek.

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 8 augustus 2017
de secretaris, de (loco) burgemeester,
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