Gemeente Tiel
besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 19 december 2017 om 9.00 uur

Afwezig: Wethouder Melissen
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. 12 december 2017.
Burgerparticipatie

beslissing
Graag nog aanvullen met bestuurlijk
relevante besprekingen, maar verder
akkoord en vastgesteld.
---

3.

Verbonden Partijen

---

4.

Er zijn geen stukken van de griffie.

N.v.t.

5.

Onderwerp: benoeming nieuwe bestuurder
Stichting Openbaar Primair OnderwijsRivierenland.

Conform advies besloten.

Besluit om:
Bijgaande informatienota inzake de
benoeming van de nieuwe bestuurder van
de Stichting Openbaar Primair OnderwijsRivierenland te Tiel (hierna OPO-R) ter
kennisname aan de commissie
Samenleving aanbieden.
6.

Onderwerp: Reactie art. 41 vragen VVD
inzake Algemene Verordening
Gegevensbescherming

Conform advies besloten.

Besluit om:
De vragen van de VVD-fractie ex. art. 41
RvO d.d. 17 november 2017 aangaande
Algemene Verordening
Gegevensbescherming te beantwoorden
middels bijgevoegde brief.
7.

Onderwerp: Tarieven OZB 2018

Conform advies besloten.

Besluit om:
De raad voor te stellen de tarieven voor de
onroerende-zaakbelastingen 2018 als volgt
vast te stellen:
a. Gebruikersheffing niet-woningen
0,1945 %
b. Eigenarenheffing woningen
0,1255 %
c. Eigenarenheffing niet woningen
0, 2581 %
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8.

Onderwerp: Subsidieregeling
Onderwijsachterstanden 4-12 jaar

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. In te stemmen met Subsidieregeling
Onderwijsachterstanden 4-12 jaar Tiel
2018-2021;
2. De commissie Samenleving via een
informatienotitie op de hoogte te stellen
van de subsidieregeling.
9.

Onderwerp: Vaststellen verhuurbeleid
woonwagenlocaties 2017

Akkoord met dien verstande dat de folder
moet worden gecheckt/aangevuld op B1
niveau.

Besluit om:
1. Verhuurbeleid woonwagenlocaties 2017
vast te stellen. (bijlage A);
2. Iedere nieuwe huurder een folder te
geven. Deze folder is een makkelijk
leesbare korte versie van het
verhuurbeleid. (bijlage B).
10.

Onderwerp: vaststellen wijzigingsplan
Buitengebied – Buitenplaatsen Kruisstraat

Met een aanvulling akkoord.

Besluit om:
1. Het wijzigingsplan Buitengebied –
Buitenplaatsen Kruisstraat
overeenkomstig de Reactienota
zienswijzen versie 1.0 d.d. 11-12-2017
gewijzigd vast te stellen, en de digitale
versie van dit plan beschikbaar te
stellen onder NL.IMRO.0281.WZ00015va01;
2. te besluiten over de zienswijzen, met de
daarbij genoemde overwegingen, zoals
weergegeven in de bij het besluit
behorende bijlage Reactienota
zienswijzen versie 1.0 d.d. 11-12-2017;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor
dit wijzigingsplan;
4. De commissie ruimte over dit besluit te
informeren middels bijgevoegde
informatienota.
12.

Onderwerp: Woningbouwplan hoek
Medelsestraat/Zwaluwstraat

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Met Woongaarden BV (de heer D.
Kabalay), F.J. Ebbenstraat 35, 4007 WH
Tiel, een anterieure (samenwerkingsontwikkelings- en
exploitatie)overeenkomst te sluiten ten
behoeve van de bouw van 12
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appartementen op het perceel hoek
Zwaluwstraat / Medelsestraat te Tiel;
2. De commissie Ruimte van uw besluit in
kennis te stellen.
13.

Onderwerp: Contractbeheer Wmohulpmiddelen

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. te besluiten Aelmo B.V. het
contractbeheer Wmo-hulpmiddelen uit
te laten voeren voor de periode 1
oktober 2017 tot en met 30 september
2018;
2. hiervoor eenmalig € 7.491,09
beschikbaar te stellen;
3. de kosten te dekken uit het daarvoor
reeds beschikbare budget.
14.

Onderwerp: beslissing op bezwaar

Conform advies besloten.

Besluit om:
Het bezwaarschrift van de heer C. Stam van
StamVastgoed gericht tegen uw besluit,
waarbij aan de heer P. Konings van
Tapijtkoning een omgevingsvergunning is
verleend voor het vestigen van detailhandel
aan de Buitenbulkweg 2b te Tiel, in
navolging van het advies van de
bezwarencommissie en met overneming
van de motivering daarvan, niet-ontvankelijk
te verklaren en het besluit in stand laten.
15.

Onderwerp: Prestatieafspraken Regionaal
Bureau voor Toerisme (RBT)

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. In te stemmen met de
prestatieafspraken Regionaal Bureau
voor Toerisme (RBT);
2. De Burgemeester, de
portefeuillehouder Recreatie en
Toerisme te mandateren om namens de
gemeente
Tiel de
prestatieafspraken te ondertekenen in
de regionale bijeenkomst van januari.
16.

Onderwerp: Addendum jeugdbescherming
en Spoed Eisende Zorg 2018

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Het ‘Addendum Overeenkomst
Jeugdbescherming en Spoed Eisende
Zorg 2015 - 2016 voor het Kalenderjaar
2018’ verder: ‘Addendum 2018’ vast te

Pagina 3 van 5

stellen voor Jeugdbescherming
Gelderland;
2. De ‘Overeenkomst Jeugdbescherming
en Jeugdreclassering voor het
kalenderjaar 2018’ met de ‘William
Schrikker Stichting Jeugdbescherming &
Jeugdreclassering’ en het ‘Leger des
Heils Jeugdbescherming &
Reclassering’ vast te stellen;
3. Onlosmakelijk verbonden met het
Addendum 2018 en de overeenkomst
2018, het ‘Werkplan 2018
Gecertificeerde Instellingen voor
Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering in Rivierenland’ vast
te stellen;
4. In de uitvoering van artikel 15 van de
overeenkomst en artikel 10 van het
addendum het 'Volmacht-, machtigingsen mandaatbesluit gesloten jeugdhulp in
het vrijwillige kader' vast te stellen.
18.

Onderwerp: Tweede tussenstand
Uitvoeringsprogramma regio Rivierenland.

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Kennis te nemen van brief van DB
Regio Rivierenland d.d.14-12-2017 en
de daarbij opgenomen informerende
notitie: 2e Stand van zaken
uitvoeringsprogramma Regionaal
Ambitiedocument 2016-2020.
2. De commissie ruimte via bijgevoegde
informatienota kennis te laten nemen
van deze informerende notitie.
P

19.

P

Onderwerp: Onderwerp: Art 41 PvdB inzake
Duurzame Energie

Akkoord met dien verstande dat de brief
moet worden aangepast.

Besluit om:
1. Akkoord te gaan met de beantwoording
van de brief van Partij van de Burgers
Tiel volgens bijgevoegde antwoord;
2. Brief aan PvdB te versturen voor 2
januari 2018
20.

Onderwerp: Bestuurlijke reactie op het
rekenkameronderzoek over Ombuigingen

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. De conclusies van het
rekenkamerrapport te onderschrijven;
2. De aanbeveling om maatschappelijke
effecten in beeld te brengen over te
nemen;
3. De aanbeveling om totaaloverzichten te
maken over te nemen met de
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nuancering dat hiermee na verloop van
tijd mee gestopt wordt;
4. De bijgevoegde reactie aan de
rekenkamercommissie toe te sturen
21.

Onderwerp: Vaststellen
budgethoudersregeling 2018

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. Bijgevoegde budgethoudersregeling
vast te stellen en daarin de taken en
bevoegdheden van de budgethouders
en budgetbeheerders op te nemen;
2. In te stemmen met het hanteren van het
vier-ogen principe;
3. De nota budgetbeheer gemeente Tiel
2006 in te trekken op de datum van
inwerkingtreding van de
budgethoudersregeling 2018.
22.

Onderwerp: Voorlopige uitkomsten
voortgangsrapportage najaar 2017
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Met een aantal aanvullingen van de
informatienota akkoord.

Besluit om:
In te stemmen met bijgaande informatienota
over de voorlopige uitkomsten van de
voortgangsrapportage najaar 2017
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
B.

Uitnodigingen:
1. Installatie Miranda de Vries als
burgemeester van Etten-Leur d.d. 20
december.

1. Voor kennisgeving aangenomen.

D.

Pers

Geen persgesprek.

Aldus vastgesteld in de vergadering
van dinsdag 9 januari 2018
de secretaris, de burgemeester,
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