Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 7 november om 9.00 uur
Burgemeester Beenakker afwezig
Onderwerpen voorzien van een “ster” krijgen uitstel van publicatie met 1 week.

nr.
1.
2.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 31 oktober 2017.
Burgerparticipatie

3.

Verbonden Partijen

4.

Kennisnemen van de agenda van de
raadsvergadering van 8 november 2017.
Onderwerp: Planschade bestemmingsplan
Tiel West

5.

beslissing
Met aanpassingen akkoord en vastgesteld.
Begraafplaats Zennewijnen en
warmtetransitie.
Geen bijzonderheden.
Begrotingsraadsvergadering uitgebreid
voorbesproken.
Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Kennis te nemen van het
planschadeadvies van Stichting
Adviesbureau Onroerende Zaken
(SAOZ) ten aanzien van de aanvraag
om tegemoetkoming in planschade
ingediend door de eigenaar van het
object [locatie] te Tiel met betrekking tot
het bestemmingsplan Tiel West;
2. Conform het definitieve advies van
SAOZ de aanvraag om tegemoetkoming
in planschade (ID.16.005842) af te
wijzen;
3. Vergoeding van gemaakte
deskundigheidskosten af te wijzen;
4. Het betaalde drempelbedrag van € 300,- niet te restitueren aan aanvrager;
5. Dit besluit ter kennisname te brengen
aan de vakcommissie.
6.

Onderwerp: Besluit nemen op 7 x bezwaar
tegen afwijzen verzoek om planschade
Vijverterrein

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. De bezwaren tegen het niet toekennen
van tegemoetkoming planschade ex
artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening
ongegrond te verklaren; het betreft de
bezwaren van de hierna onder a. tot en
met g.:
a. De heer Smits, bestuurder/enig
aandeelhouder van Hacee Beheer
B.V., eigenaar van bedrijfsperceel
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2.
3.
4.

5.
6.

7.

(kavel) gelegen aan de Vijverlaan te
Tiel, kadastraal bekend gemeente
Tiel, sectie C., nr. 8373 van 21
maart 2016;
b. Mevrouw D.W. Willekes-van Maren,
indirect zelfstandig bevoegd
bestuurder/aandeelhouder van De
Vlonder Vastgoed B.V., eigenaar
van en bedrijf houdend aan De
Vlonder 10 te 4005 LH Tiel van 14
april 2016;
c. De heer A.C. Reuvers en mevrouw
C.J.A. Reuvers-Van der Heiden,
wonende aan de Vijverlaan 5 te
4005 HA Tiel van 19 mei 2016;
d. De heer A. Reuvers, eigenaar van
en bedrijf houdend aan de Vijverlaan
9 te 4005 HA Tiel van 25 mei 2016;
e. De heer M. van Binsbergen,
wonende aan de Zwaluwstraat 5 te
4005 EN Tiel, tevens eigenaar van
Vijverlaan 4 en 6 te 4005 HA Tiel en
bedrijf houdend aan de Vijverlaan 4
te 4005 HA Tiel van 22 april 2016;
f. De heer R. van Empel en mevrouw
M. van Empel – ’t Hoen, wonende
aan de Zwaluwstraat 9 te 4005 EN
Tiel en tevens eigenaar van en
bedrijf houdend aan de Vijverlaan 12
te 4005 HA Tiel van 3 mei 2016;
g. De heren H.I. Sahin, Ü. Sahin en A.
Sahin, eigenaren van en bedrijf
houdend aan de Latensteinseweg
2a te 4005 EG Tiel van 2 juni 2016;
De betaalde drempelbedragen ad €
300,00 in de verzoeken genoemd onder
1a tot en met 1g niet te restitueren;
Geen proceskostenvergoeding
toekennen aan de verzoeken genoemd
onder 1a tot en met;
Het advies van de commissie voor de
bezwaren in de gemeente Tiel voor wat
betreft punt 2 – gegrond verklaren van
de bezwaren- en punt 3 de verzoeken
om vergoeding van proceskosten toe te
kennen - hiermede gedeeltelijk niet te
volgen.
Geen dwangsom toe te kennen aan de
verzoeken genoemd onder 1a tot en
met 1g;
Een en ander conform de bijgevoegde
concept-brief (ven) aan de heer
Dobbelsteijn Bisschops als gemachtigde
van aanvragers;
De commissie ruimte middels een
informatienota op de hoogte te stellen
van uw besluit(en).
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7.

Onderwerp: Burgerparticipatie begraafplaats Conform advies besloten.
Zennewijnen
Besluit om:
1. Het kort-cyclische onderhoud van groen
en paden op begraafplaats Zennewijnen
met ingang van 1 januari 2018, door
middel van een overeenkomst, over te
dragen aan Buurtvereniging
Zennewijnen;
2. Een vergoeding uit te keren aan de
buurtvereniging van € 5.000,- incl. BTW
per kalenderjaar en deze jaarlijks te
indexeren conform de index van de
programmabegroting;
3. Een bedrag van € 5.000,- te onttrekken
aan de DVO met de Avri met ingang van
1 januari 2018;
4. Bijgevoegde informatienota voor
kennisgeving aan te bieden aan de
vakcommissie.

8.

Onderwerp: sloop gemeentelijke loods
Spoorstraat 14 te Tiel-perceel Tiel M 480

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. De loods met toebehoren ter hoogte van
de Spoorstraat 14 te Tiel (kadastraal
bekend Tiel M 480) te slopen;
2. Het perceel daarna in te richten als
groen;
3. De kosten ad. € 44.000,- te dekken
vanuit de reserve onderhoud
strategische eigendommen;
4. De begrotingswijziging hiervoor op te
nemen bij de slotwijziging van de
begroting 2017.
9.

Onderwerp: harmonisatie peuterspeelzalen/
bijzondere bijstand peuteropvang

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. De Handreiking bijzondere bijstand
peuteropvang gemeente Tiel vast te
stellen en daarmee gezinnen die in
aanmerking komen voor bijzondere
bijstand, geldende het beleid van
gemeente Tiel, te compenseren in de
ouderbijdrage die zij betalen voor de
reguliere peuteropvang met ingang van
1 januari 2018;
2. In te stemmen een uurtarief van
maximaal € 8,50 te hanteren bij het
berekenen van de
compensatievergoeding;
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3. Een bedrag van maximaal € 25.000,- uit
het budget peuterspeelzaalwerk (FCL
680710) te oormerken voor de
uitvoering door het Team Financiële
Ondersteuning/ Bijzondere Bijstand en
voor de vergoeding bijzondere bijstand
peuteropvang;
4. De commissie Samenleving via een
informatienotitie hierover te informeren.
10.

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift

Conform advies besloten.

Besluit om:
het bezwaarschrift van de heer F.H. ten
Horn van De Klapbrug B.V. in navolging van
het advies van de bezwarencommissie en
met overneming van de motivering daarvan,
ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten. Het bezwaarschrift
is gericht tegen uw besluit van 29 mei 2017,
waarbij een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor het kappen van
een esdoorn op het perceel van Hoogeinde
11-13 is geweigerd.
11.

Onderwerp: Positiebepaling Warmtetransitie
Tiel

Akkoord met dien verstande dat er nog een
extra beslispunt 4 moet worden toegevoegd
over de bespreeknota richting de commissie.

Besluit om:
1. Kennis te nemen van de conclusies uit
het rapport van CE Delft over de opgave
om ook in de gemeente Tiel voor 2050
te komen tot aardgasloze wijken;
2. Voor de transitie van de bestaande
voorraad een samenwerking aan te
gaan met betrokken stakeholders en
hierin als gemeente de rol van regisseur
te nemen;
3. Voortaan in planvorming voor
nieuwbouw aardgasloos bouwen als
uitgangspunt te nemen.
12.

Onderwerp: Benoeming accountant voor het
boekjaar 2017-2018

Conform advies besloten.

Besluit om:
In opvolging van het raadsbesluit van 27
september 2017, agendapunt 12
“Benoeming nieuwe accountant voor
Jaarrekeningcontroles 2017 en 2018 met
een verlengingsmogelijkheid van 2 x 1 jaar”;
1. Een overeenkomst voor de
accountantscontrole 2017-2018, met
een verleningsmogelijkheid van 2 x 1
jaar, met Baker Tilly Berk aan te gaan.
De overeenkomst richt zich primair op
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de jaarrekeningcontrole 2017-2018
(inclusief Sisa-bijlage) en dient binnen
het beschikbare budget te blijven.
13.

Onderwerp: Adoptie rotonde Santwijckse
Poort

Aangehouden tot volgende week.

Besluit om:
1. Het adoptiebeleid van rotondes uit te
breiden met de rotonde bij de
Santwijckse Poort.
2. Voor deze rotonde een ontwerpwedstrijd
te organiseren conform bijgevoegde
spelregels en (aanvullende)
voorwaarden, met als belangrijkste
punten:
a. Het thema voor deze rotonde is:
Fruitstad aan de Waal;
b. De gemeente voert de
voorselectie uit;
c. Inwoners kiezen het mooiste
ontwerp volgens het principe ‘de
meeste stemmen gelden’;
d. Het winnende ontwerp wordt
gerealiseerd door de adoptant.
14.

Onderwerp: Informatienota’s glysofaat en
essentaksterfte.

Conform advies besloten.

1. De commissie ruimte met bijgaande
informatienota te informeren over het
gebruik van glyfosaat (Roundup) in de
openbare ruimte.
2. De commissie ruimte met bijgaande
informatienota te informeren over een
nieuwe ziekte in bomen.
B.

Uitnodigingen.

Geen uitnodigingen ontvangen.

D.

Pers

Geen persgesprek.

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 14 november 2017
de secretaris, de burgemeester,
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