Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 13 februari 2018 om 9.00 uur
Afwezig: Ben Brink

nr.
1.

beslissing
Met enkele aanpassingen vastgesteld.

2.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 6 februari 2018..
Burgerparticipatie

3.
4.

Verbonden Partijen
Er zijn geen stukken van de griffie.

---------

5.

Onderwerp: Kaderbrief Regio Rivierenland

Conform advies besloten op 7 februari 2018.

6.

7.

Besluit om:
1. Kennis te nemen van de beleidsarme
Kaderbrief van Regio Rivierenland;
2. De bijgevoegde informatienota over de
Kaderbrief van Regio Rivierenland aan
te bieden aan de commissie bestuur.
Onderwerp: Informatienota actuele
ontwikkelingen schuldhulpverlening
Besluit om:
De informatienota ‘Ontwikkelingen
schuldhulpverlening in Tiel’ ter kennisname
aan de commissie Samenleving aan te
bieden.
Onderwerp: evenementensubsidie en
sponsoring

-----

Conform advies besloten op 9 februari 2018.

Conform advies besloten op 12 februari
2018.

Besluit om:
1. Uit het evenementenfonds een bedrag
van € 64.500,00 te reserveren ten
behoeve van subsidieverlening en
sponsoring van Appelpop en Fruitcorso
in 2018;
2. Uit het evenementenfonds een bedrag
van € 25.000,00 te reserveren ten
behoeve van sponsoring van overige
evenementen in 2018;
3. Het resterende bedrag van € 59.290,00
in 2018 aan te wenden voor
subsidieverlening ten behoeve van
overige evenementen (€ 34.290,00) en
de bekostiging van de bouwlocaties van
de corsowagens (€ 25.000,00);
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8.

9.

10.

4. De volgende bedragen vast te stellen
die per subsidiebeschikking in 2018
worden verstrekt:
- Wijk: cultuur € 500, sport € 0, overig
€ 100
- Lokaal: cultuur € 1000, sport € 0,
overig € 500
- Regionaal: cultuur € 5000, sport € 0,
overig € 1000
- Nationaal: cultuur € 10.000, sport €
2500, overig € 5000.
Onderwerp: doorhalen verplichtingen bouw
+ aanleg kantoor met parkeervoorziening
aan de Laan van Westroijen 6 te Tiel
Besluit om:
De verplichtingen tot bouw en aanleg van
een kantoorgebouw met parkeer- en
groenvoorziening plaatselijk bekend Laan
van Westroijen 6 te Tiel (perceel Tiel L 961)
te schrappen.
Onderwerp: Planschade bestemmingplan
Bedrijvenpark Medel, gedeeltelijke
herziening E en bestemmingsplan
Kanaalzone
Besluit om:
1. Het besluit d.d. 9 januari 2018 nr. 7.0 tot
het toekennen van een tegemoetkoming
in planschade aan de eigenaren van de
woning aan de [locatie] te Zoelen met
betrekking tot de bestemmingsplannen
Bedrijvenpark Medel, gedeeltelijke
herziening E en Kanaalzone in te
trekken;
2. De aanvragers alsnog de mogelijkheid
te geven om binnen vier weken na
verzending van het conceptadvies te
reageren op het conceptadvies en het
verzoek verder af te handelen conform
de Procedureverordening
tegemoetkoming in planschade
gemeente Tiel;
3. In overleg met gemachtigde van
aanvragers en Bedrijvenschap Medel de
afhandelingstermijn aan te houden.
Onderwerp: Aanwijzing nieuwe
monumenten

Conform advies besloten op 12 februari
2018.

Conform advies besloten.

Aangehouden.

Besluit om:
1. Ca. 40 gemeentelijke monumenten, 10
beeldbepalende panden en 3
stadsgezichten aan te wijzen in de
komende 4 jaar, met na 2 jaar een
evaluatie over het proces;
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2.

11.

13.

Ca. 10 monumenten af te voeren van
de monumentenlijst of herbestemmen
als beeldbepalend pand;
3. De commissie Ruimte te informeren
over dit besluit door middel van een
informatienota.
Onderwerp: Bestemmingsplan Tiel – West
Begoniastraat 2a
Besluit om:
1. Het bestemmingsplan Tiel West,
Begoniastraat overeenkomstig de
Reactienota zienswijzen ter
ongewijzigde vaststelling aan de raad
aan te bieden;
2. De raad te adviseren te besluiten over
de zienswijzen op het ontwerp
bestemmingsplan Tiel West
Begoniastraat 2a zoals weergegeven in
de bij het besluit behorende bijlage
Reactienota zienswijzen d.d. 13
november 2017.
3. De raad te adviseren om geen
exploitatieplan vast te stellen voor dit
bestemmingsplan.
Onderwerp: vaststellen
evenementenkalender 2018-2019

Conform advies besloten.

Aangehouden.

Besluit om:
De bijgevoegde evenementenkalender voor
de periode van 1 april 2018 tot en met 31
maart 2019 vast te stellen.
De burgemeester besluit om:

14.

15.

In beginsel voornemens te zijn om een
evenementenvergunning te verlenen aan de
in de evenementenkalender opgenomen
organisatoren van evenementen.
Onderwerp: Notitie “Discriminatie op grond
van seksuele gerichtheid”
Besluit om:
1. De notitie “Discriminatie op grond van
seksuele gerichtheid” vast te stellen.
2. Deze notitie ter bespreking voor te
leggen aan de raadscommissie
Samenleving.
Onderwerp: Herziene Inkoop- en
aanbestedingsbeleid 2018

Met aanpassingen conform.

Met aanpassingen conform.

Besluit om:
1. De nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid
vast te stellen, waarmee wordt besloten
om:
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16.

17.

18.

19.

• Rechtmatig en doelmatig in te
kopen, zodat gemeenschapsgelden op
controleerbare en verantwoorde wijze
worden aangewend en besteed.
• Een integere, zakelijke, efficiënte en
professionele inkoper en opdrachtgever
te zijn;
• Tegen een zo optimaal mogelijke
integrale kostenkwaliteitverhouding in te
kopen;
• Beleidsuitgangspunten, zoals social
return en duurzaamheid, binnen het
inkooptraject verwezenlijkt te zien.
2. Dit besluit ter informatie aan te bieden
aan de commissie Bestuur.
Onderwerp: Voorstel aan raad tot
vaststellen van de Verordening tot 2e
wijziging van de Verordening
leerlingenvervoer gemeente Tiel 2015
Besluit om:
De Raad voor te stellen om de Verordening
tot 2e wijziging van de Verordening
leerlingenvervoer gemeente Tiel 2015 vast
te stellen, ingangsdatum 1 april 2018.
Onderwerp: Onderzoeksplan 213a:
Ketenpartnertevredenheid Economische
Zaken
Besluit om:
1. Het 213a onderzoeksplan
“Ketenpartnertevredenheid
Economische Zaken gemeente Tiel”
januari 2018 vast te stellen met de
volgende onderzoeksvragen:
A. Hoe tevreden zijn de lokale
ketenpartners EZ over de gemeente Tiel
als samenwerkingspartner?
B. Hoe tevreden zijn de ketenpartners
EZ over de samenwerking binnen de
lokale keten Economische Zaken?
2. Het onderzoek uit te voeren volgens
bijgaande globale onderzoeksopzet.
Onderwerp: Maandelijkse
Begrotingswijzigingen

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Besluit om:
In te stemmen met het raadsvoorstel om de
volgende begrotingswijziging vast te stellen:
2e wijziging 2018: Extra middelen Waalkade
fase 1.
Onderwerp: Informatienota Gea-scores
Met aanpassingen conform.
Besluit om:
1. Kennis te nemen van de presentatie
over de mate waarin Gelderse
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20.

21.

gemeenten scoren op de doelen voor
energiebesparing en duurzame
opwekking;
2. Bijgevoegde informatienota aan te
bieden aan de vakcommissie.
Onderwerp: Evaluaties Appelpop en
Fruitcorso 2017
Besluit om:
1. De evaluaties van Appelpop en
Fruitcorso 2017 vast te stellen;
2. De evaluaties van Appelpop en
Fruitcorso 2017 ter informatie naar de
commissie samenleving en de
commissie bestuur te sturen.
Onderwerp: : Kaders Appelpop en
Fruitcorso 2018

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. De kaders zoals beschreven in de
bijlagen die van toepassing zijn op de
voorbereiding en uitvoering van de
evenementen Appelpop en Fruitcorso
(inclusief de braderie) in 2018 vast te
stellen, waardoor in ieder geval wordt
besloten tot:
a. het niet gebruiken van de
parkeergarage van de Westluidense
Poort (van vrijdag 15 uur tot zondag 02
uur);
b. het niet door laten gaan van de
weekmarkt op 8 september 2017;
c. het beperkt gebruiken van de
afgesloten kademuur onder
voorwaarden;
d. het vaststellen van het maximum
aantal gelijktijdige bezoekers op
Appelpop op 40.000 en het verplichten
van de stichting Muziekstad Tiel om
dezelfde vluchtwegen te creëren als in
2017;
e. het verplichten dat stichting
Muziekstad Tiel zo programmeert dat op
beide avonden een aantal met name
genoemde risico’s beperkt wordt en
hiervoor een plan van aanpak opstelt
waarin ook de publieksprofielen duidelijk
zijn omschreven (zie punt 12 kaders);
f. het strikt hanteren van een deadline
voor last-minute wijzigingen en;
g. Stichting Vierstromenland is
verantwoordelijk voor de technische
staat van de corsowagens
h. Stichting Vierstromenland is
verantwoordelijk voor een deugdelijke
afzetting evenemententerrein, de
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

toelating van (betalende) bezoekers en
de aanwezigheid van voldoende
bewakers en servicemedewerkers.
2. De bovengenoemde kaders middels
bijgevoegde informatienota aan de
commissie bestuur en samenleving
sturen.
Onderwerp: Informatienota Werkgroep
Zorgen en Wonen
Besluit om:
Kennis te nemen van de activiteiten
schema’s van de werkgroep Zorgen voor de
toekomst van de afgelopen 2 jaar en het
komende jaar 2018.
Onderwerp: Zohraproject
Besluit om:
Kennis nemen en instemmen met de
voortgangsevaluatie Zohra project 20132017 en bijlagen.
Onderwerp: Bespreeknota Monitoring
Klimaatbeleid
Besluit om:
Bijgevoegde bespreeknota over de
monitoring van het lokale klimaatbeleid aan
te bieden aan de commissie bestuur.
Onderwerp: Bespreeknota Omgevingswet
en Omgevingsvisie
Besluit om:
1. In te stemmen met het uitvoeringsplan
met speerpunten voor de invoering van
de Omgevingswet in het jaar 2018;
2. In te stemmen met de procesaanpak
voor de opstelling van de
omgevingsschets/omgevingsvisie;
3. Met de raadscommissie Ruimte hierover
in gesprek te gaan middels bij
bijgevoegde bespreeknota.
Onderwerp: overzicht Stadspromotie
Besluit om:
1. De stand van zaken positionering van
Tiel, Fruitstad aan de Waal bespreken;
2. Dit overzicht in de vorm van een
bespreeknota aan te bieden aan de
commissie Bestuur.
Onderwerp: Subsidie Stichting
Ondernemersfonds Tiel 2018

Conform advies besloten met de toevoeging
dat de informatienota naar de commissie kan
worden gezonden.

Met aanpassingen conform, waarna de
bespreeknota naar de commissie kan
worden gezonden.

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Beluit om:
1. Een subsidie van € 400.000,-- toe te
kennen aan de Stichting
Ondernemersfonds Tiel onder de
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B.
D.

voorwaarden zoals opgenomen in het
Convenant Subsidieverstrekking
Ondernemersfonds Tiel;
2. De bevoorschotting ten laste te brengen
op de begrotingspost FCL 63010.
Uitnodigingen:
Geen uitnodigingen ontvangen.
Pers

Niet van toepassing.
Geen

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 20 februari 2018
de secretaris, de burgemeester,
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