Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 09 januari 2018 om 9.00 uur

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

nr.
1.

beslissing
Met kleine wijziging bestuurlijk relevante
besprekingen akkoord en vastgesteld

2.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 19 december 2017 en 27
december 2017
Burgerparticipatie

3.
4.

Verbonden Partijen
Er zijn geen stukken van de griffie.

---------

5.

Onderwerp: Subsidie OBR 2018 KE en MV

Conform advies besloten

-----

Besluit om:
1. Een subsidie beschikbaar te stellen van
€ 916.216 aan Bibliotheek Rivierenland
ten behoeve van
a. het basispakket en
huisvestingslasten voor Tiel in 2018;
b. educatieve producten in het kader
van onderwijsachterstandenbeleid;
c. educatieve producten voor reguliere
peuterspeelzalen en basisscholen;
d. het beheer en ontsluiten van de
sociale kaart (WMO);
2. De kosten als volgt te dekken:
a. € 616.434 producten en diensten
t.l.v. budget bibliotheekwerk 2018 (FCL
681400)
b. € 154.286 bijdrage in kosten
huisvesting t.l.v. budget bibliotheekwerk
2018 (FCL 681400)
c. € 132.863 t.l.v. het budget voor
onderwijsachterstanden 2018 (FCL
670500)
d. € 12.633 t.l.v. het budget Zorgloket
Wonen Welzijn en Zorg 2018 (FCL
680200 / 42070);
3. De Commissie Samenleving te
informeren over uw besluit
6.

Onderwerp: Monitoring openbare ruimte
DVO-IBOR.

Conform advies besloten

Besluit om:
Een onafhankelijke
beeldkwaliteitsmonitoring als gezamenlijke
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opdracht van Gemeente Tiel en Avri uit te
voeren.
7.

8.

Onderwerp: Planschade bestemmingplan
Bedrijvenpark Medel, gedeeltelijke
herziening E en
bestemmingsplan Kanaalzone
Besluit om:
1. Kennis te nemen van het
planschadeadvies van Stichting
Adviesorgaan Onroerende Zaken
(SAOZ) ten aanzien van de aanvraag
om tegemoetkoming in planschade
ingediend door de eigenaren van de
woning aan de [locatie] te Zoelen met
betrekking tot de bestemmingsplannen
Bedrijvenpark Medel, gedeeltelijke
herziening E en Kanaalzone;
2. Conform het definitieve advies van
SAOZ de aan aanvragers toe te kennen
tegemoetkoming in planschade vast te
stellen op € 8.000,-- te vermeerderen
met de wettelijke rente vanaf de datum
van ontvangst van de aanvraag
(I16.005774) tot aan de dag van
uitkering van de tegemoetkoming;
3. Het betaalde drempelbedrag te
restitueren;
4. Vergoeding van gemaakte
deskundigheidskosten af te wijzen;
5. De kosten, inclusief de wettelijke rente,
in rekening te brengen bij Bedrijvenpark
Medel;
6. Dit besluit ter kennisname te brengen
aan de vakcommissie.
Onderwerp: Parkeervergunningen
medewerkers Zinder en Agnietenhof
Besluit om:
1. Acht medewerkers van Zinder door
middel van een Vergunning
aantoonbare noodzaak (à € 574,10) de
mogelijkheid bieden om op Bleekveld te
parkeren omdat zij te maken hebben
met het vervoer van zware instrumenten
én daarbij de wachtlijst doorkruisen;
2. Het verzoek van de andere
medewerkers op de lijst met als
overweging dat er sprake is van een
korte reistijd tussen verschillende banen
(zes personen bij Zinder) én de
veiligheid van het ’s avonds ver moeten
lopen (zeven personen bij de
Agnietenhof), af te wijzen.

Conform advies besloten

Besluit 1 gewijzigd:
Aan de directeur van Zinder 8 vergunningen
verstrekken voor de parkeergarage Zinder
ten behoeve van door hem aan te wijzen
medewerkers die zware instrumenten
moeten vervoeren voor de uitvoering van hun
werk (noodzaakcriterium)
Besluit 2:
conform advies besloten
(gelijkheidsbeginsel)
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9.

Onderwerp: Standpunt Tiel stuurgroep
dijktraject Tiel – Waardenburg

Conform advies besloten

Besluit om:
1. Het Tielse standpunt voor het
voornemen tot voorkeursalternatief
(VKA) uit te spreken in de stuurgroep
voor dijkversterking Tiel – Waardenburg
en rivierverruiming Varik – Heesselt:
dijkversterking en binnendijkse
rivierverruiming door hoogwatergeul met
natuur.
2. De informatienota hierover aan te
bieden aan de Commissie Ruimte
10.
11.

Afgevoerd van agenda.
Onderwerp: Parkeerbelasting 2018

----Conform advies besloten

Besluit om:
Aan de raad voor te stellen om per 1 maart
2018 onderdeel 4 van de Tarieventabel
Parkeerbelastingen 2018, behorende bij de
Verordening Parkeerbelastingen 2018, als
volgt te wijzigen: op de in onderdeel 2
genoemde parkeerterreinen en in de
parkeergarage is maximaal per dag € 8,40
verschuldigd.
12.

Onderwerp: Informatienota stand van zaken
(ver)nieuwbouw Lingecollege.

Conform advies besloten met de toevoeging
dat het college instemt met deze
ontwikkelrichting

Besluit om:
Bijgaande informatienota inzake de stand
van zaken van het project (ver)nieuwbouw
Lingecollege aan de commissie
Samenleving aanbieden.
13.

Onderwerp: Subsidie BSO Jubileumconcert
2017

Conform advies besloten

Besluit om:
1. De bijgaande (te laat ingediende)
subsidieaanvraag in behandeling te
nemen en een subsidie van € 1170,- te
verlenen aan het Betuws Symfonie
Orkest voor het jubileumconcert 2017 in
de Maartenskerk;
2. Deze subsidie ten laste te brengen van
het budget cultuursubsidies 2017.
14.

Onderwerp: Afwijking inkoopbeleid mbt
inzet combinatiefunctionaris

Conform advies besloten

Besluit om:
1. De overeenkomst voor
combinatiefunctionarissen
(sportbuurtcoaches, brede school
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coördinator, maatschappelijke
stagemakelaar) aan te merken als
specifieke dienst, waarbij in dit geval
een enkelvoudig onderhandse
aanbesteding plaatsvindt;
2. Af te wijken van de drempelbedragen
voor diensten in het huidige beleid.
3. Voor de kosten ter hoogte van €
29.095,65, waarvoor geen budget is
opgenomen in de begroting, dekking te
zoeken binnen de bestaande budgetten
en hier in de 1e voortgangsrapportage
2018 op terug te komen.
15

Onderwerp: Beantwoording vragen ex art.
41 RvO van de fractie CDA inzake
weggooien van hulpmiddelen.

Conform advies besloten met een kleine
tekstuele correctie

Besluit om:
In te stemmen met verzending van
bijgaande conceptbrief ter beantwoording
van de schriftelijke vragen van de fractie
CDA inzake weggooien van hulpmiddelen.
16.

Onderwerp: Informatienota Anders Wonen
tbv de raadsvergadering van 17 januari
2018
Besluit om:
De gemeenteraad te informeren over het
project Anders Wonen met bijgevoegde
informatienota, waarin ook de vragen van
de fracties van VVD, CU en PVDB
beantwoord worden.

B.

D.

Uitnodigingen:
1. Sponsormeeting Appelpop 2 februari
2018;
2. Opening depot 8 RAR 31 januari;
3. Opening Petje Af weekendschool 14
januari 2018.
Pers

Besluit 1:
Conform advies besloten
Besluit 2 toegevoegd:
Gelet op de zorgen en de vragen die breed
leven onder inwoners en de belangen van de
doelgroep doen we een stap terug in het
proces. We stellen een brede Tielse
begeleidingsgroep in om te komen tot een
locatie in de stad.
1. Wethouder Melissen
2. Wethouder Melissen
3. Wethouder Verspuij

Deze week is er nog een persgesprek

Aldus vastgesteld in de vergadering
van
de secretaris, de burgemeester,
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