Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 28 november 2017 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 en
kabinetsbesluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders d.d. 21
november 2017.
Burgerparticipatie

beslissing
Met een aanvulling akkoord en vastgesteld.

Verbonden Partijen
Agenda raadsvergadering 29 november
2017.
Onderwerp: Aanwijzings- en
uitvoeringsbesluit parkeren

----Besproken.

Besluit om:
1. 4 extra bewonersvergunningen
beschikbaar te stellen voor de
parkeergarage Westluidense Poort;
2. 25 bewoners- en bedrijfsvergunningen
beschikbaar te stellen voor
parkeerterrein Poort van Santwyck;
3. 20 bewoners- en bedrijfsvergunningen
beschikbaar te stellen voor
parkeerterrein Burgemeester
Hasselmanplein;
4. het Aanwijzingsbesluit parkeren 2012-2
aan te passen;
5. het Uitvoeringsbesluit parkeren 2012
aan te passen.
Onderwerp: instellen hoofdstembureau

-----

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Met ingang van 1 januari 2018, voor de
periode van vier kalenderjaren, voor de
verkiezing van de leden van de
gemeenteraad, een hoofdstembureau in
te stellen;
2. Daarvoor als plaatsvervangend
voorzitter te benoemen: J.A. van Elst;
3. Daarvoor als leden te benoemen: N.A.
Lodema, J.W. Westerholt en D.J.
Stoffer;
4. Daarvoor als plaatsvervangende leden
te benoemen: F. de Jong, J. van der
Vliet en O. Braspenning.
Onderwerp: Evaluatie en afronding Integraal Conform advies besloten.
Waterplan Tiel
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8.

Besluit om:
1. De eindevaluatie van Integraal
Waterplan Tiel inclusief de evaluatie van
het uitvoeringsplan 2014-2018 vast te
stellen. Belangrijke punten hierin zijn:
• de waterbergingsopgave is
gerealiseerd, we voldoen binnen de
gestelde termijn aan de normen;
• de waterkwaliteit is sterk verbeterd
en voldoet grotendeels aan de normen;
• het waterplan is ruim binnen
planning en budget uitgevoerd;
• het waterplan is in goede
samenwerking tussen waterschap en
gemeente uitgevoerd en deze
samenwerking wordt vervolgd voor
onder meer de opgaven vanuit
klimaatadaptatie en ruimtelijke
adaptatie;
2. Het Integraal Waterplan Tiel met daarbij
behorende Convenant Integraal
Waterplan Tiel 2005–2025 tussen
gemeente en waterschap te beëindigen;
3. De informatienota hierover aan te
bieden aan de Commissie Ruimte.
Onderwerp: Waarderingssubsidies
wijkorganisaties 2018

Conform advies besloten.

Besluit om:
De volgende wijkorganisaties een
waarderingssubsidie toe te kennen voor
2018:
1. Buurtvereniging Zennewijnen: €
1.500,2. Vereniging Leefbaar Wadenoijen: €
500,3. Stichting Dorpsraad KapelAvezaath: € 500,4. Vereniging De Avezaathse Toverbal:
€ 1.000,5. Wijkvereniging Passewaaij: € 1.500,6. Wijkcomité Westroijen (Tiel Noord):
€ 1.500,7. Wijkcomité Drumpt, Rauwenhof en
MEMO (Tiel Noord): € 1.000,8. Stichting Hertogenwijk Tiel (Tiel
West): € 1.250,9. Stichting wijkorganisatie
Ridderweide (Tiel West): € 1.000,10. Stichting Bloemenbuurt Tiel (Tiel
West): € 1.000,- (nieuw in 2018)
11. Stichting Clubhuis Tiel (Tiel Oost): €
1.000,- (nieuw in 2018)
12. Stichting Tiel Centrum XL: € 500,(nieuw in 2018).
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9.

Onderwerp Beslissing op bezwaar

Conform advies besloten.

Besluit om:
Voorstel om: het bezwaarschrift van
bezwaarden, 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 20 juni 2017
(bekendgemaakt op 21 juni 2017), waarbij
aan New York Pizza Tiel – bij wijze van
proef – tot 1 januari 2018 ontheffing is
verleend van de winkeltijdenverordening.
10.

Onderwerp: Verhoging Reizigerbijdrage
Versis

Akkoord met dien verstande dat beslispunt 2
is aangepast.

Besluit om:
1. De reizigersbijdrage bij gebruikmaking
van de Wmo maatwerkvoorziening
vervoer via Versis per 01-01-2018 te
verhogen en vast te stellen op € 0,13
per kilometer tot en met de 25e
kilometer;
2. Vast te stellen dat het opstaptarief en de
reizigersbijdrage bij gebruikmaking van
de Wmo maatwerkvoorziening vervoer
via Versis vanaf de 26e kilometer per 0101-2018 niet wijzigen;
3. De Wmo-adviesraad van het besluit tot
wijziging va het reizigerstarief in kennis
stellen.
11.

Onderwerp: Schoonmaakcontract

Aangehouden voor nader overleg.

12

Besluit om:
1. In te stemmen met het afwijken van het
inkoop- en aanbestedingsbeleid van de
Gemeente Tiel wat betreft de
aanbesteding van het
schoonmaakonderhoud. De afwijking
betreft het ‘quasi inbesteden’ van het
schoonmaakonderhoud bij Werkzaak
Rivierenland in plaats van de
voorgeschreven Europese procedure.
2. In te stemmen met het melden van de
meerkosten (€14.300 per/jaar) in de
voortgangsrapportage 2018 voor het
inbesteden van de
schoonmaakdienstverlening.
3. In te stemmen met het evalueren van de
overeenkomst na 2 contractjaren om te
toetsen of aan de afspraken is voldaan.
Onderwerp: Parkeervergunning Waalkade

Conform advies besloten.

Besluit om:
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1. Bezwaar tegen wijziging van de
parkeervergunning voor de Waalkade
ongegrond te verklaren;
2. De heer Winkelman per brief te
informeren over het besluit.
B.

Uitnodigingen:
Vooralsnog geen uitnodigingen ontvangen.

N.v.t.

D.

Pers

Geen persgesprek.

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 5 december 2017
de secretaris, de burgemeester,
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