Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 20 februari om 10.00 uur

nr.
1.

beslissing
Met kleine aanpassingen vastgesteld.

2.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 13 februari 2018.
Burgerparticipatie

3.
4.

Verbonden Partijen
Er zijn geen stukken van de griffie.

---------

5.

Onderwerp: Kroonringen kunststof afval en
drankenkartons

Conform advies besloten.

-----

6.

Besluit om:
Kroonringen ten behoeve van het
aanbieden van zakken voor kunststof afval
en drankenkartons bij alle hoogbouw buiten
de binnenstad van Tiel te plaatsen.
Onderwerp: Woningbouwplan Lingedijk 1-3

Conform advies besloten.

7.

Besluit om:
1. Met Zondag Ontwikkeling BV te Rhenen
en KlokGroep, Bouw & Ontwikkeling BV
te Nijmegen,een intentie- en
samenwerkingsovereenkomst te sluiten
voor de ontwikkeling van een bouwplan
aan de Lingedijk 1-3 te Tiel;
2. Wethouder B. Brink machtigen om de
overeenkomst namens de gemeente te
ondertekenen;
3. De commissie Ruimte van uw besluit in
kennis te stellen.
Onderwerp: subsidieaanvraag Pro Musica

Conform advies besloten.

8.

Besluit om:
1. De bijgaande subsidieaanvraag in
behandeling te nemen en een
waarderingssubsidie voor 2018 van
€ 520,- te verlenen aan het
dameszangkoor Pro Musica;
2. Deze subsidie ten laste te brengen van
het budget cultuursubsidies 2018.
Onderwerp: Implementatie Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Besluit om:
1. De BWB de opdracht te geven om de
centrale ondersteuning en projectleiding

Met kleine tekstuele aanpassing conform
advies besloten. Er moet nog een
informatienota voor de gemeenteraad
worden toegevoegd.
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9.

(tot en met 30 juni 2018) voor de
implementatie van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG) te leveren aan de gemeenten
Culemborg, Tiel en West-Betuwe i.o.
(Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen)
en BWB zelf;
2. In te stemmen met het Tielse aandeel in
de totale implementatiekosten tot een
bedrag van € 61.250,-- en deze kosten
te voldoen uit de reserve
automatisering;
3. Het OGS IM/ICT te mandateren tot
opdrachtgever van de implementatie
van de AVG.
Onderwerp: vaststellen
evenementenkalender 2018-2019

Met aanpassingen conform advies besloten.

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:
In beginsel voornemens te zijn om een
evenementenvergunning te verlenen aan de
in de evenementenkalender opgenomen
organisatoren van evenementen.
10.

Onderwerp: Nieuwe Zwemvoorziening
gemeente Tiel

Met tekstuele aanpassingen conform advies
besloten, er moet nog een informatienota
worden toegevoegd.

Besluit om:
1. In te stemmen met het Programma van
Eisen (PVE) nieuwe zwemvoorziening
gemeente Tiel ;
2. Kennis te nemen van aanvullende
wensen zwembad gemeente Tiel;
3. Kennis te nemen van samenvatting
investeringskosten, exploitatie en
kapitaallasten scenario 3 nieuw
zwembad gemeente Tiel;
4. Te kiezen voor een Desing & Build
aanbesteding voor de realisatie van het
nieuwe zwembad ;
5. In te instemmen met het apart
aanbesteden van de exploitatie
(Operate) voor het nieuwe zwembad;
6. Te besluiten voor de verdere ruimtelijke
inpassing van het nieuwe zwembad op
de locatie Laan van Westroijen 99 op te
starten;
7. In te stemmen met de
locatieontwikkelingsregels nieuw
zwembad;
8. Kennis te nemen van plan van aanpak
nieuwbouw zwembad;
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11.

9. kennis te nemen van selectieleidraad.
Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Wabotaken 2018, Gemeente Tiel

Conform advies besloten.

13.

Besluit om:
1. Vaststellen van het
Uitvoeringsprogramma Wabo-taken
2018, Gemeente Tiel;
2. De vakcommissie Bestuur via
bijgevoegde infomatienota over dit
Uitvoeringsprogramma en uw besluit te
informeren.
Onderwerp: eindreview collegeprogramma

14.

Besluit om:
1. De eindreview van het
collegeprogramma 2014-2018 vast te
stellen
2. De eindreview ter informatie aan de
Gemeenteraad aan te bieden
Onderwerp: Plan van Aanpak Subsidies

B.
D.

Besluit om:
1. Akkoord te gaan met de voorgestelde
route van het plan van aanpak.
Kunt u zich vinden in de geschetste
aanpak, waarbij u expliciet in
overweging neemt:
- de kosten,
- het tijdpad,
- de terugkoppelmomenten naar de
raad,
- de (beperkte) keuzes; a.g.v. de
samenhangende vervolgstappen.
2. De bestuurlijke reactie bespreken in de
Commissie Bestuur.
Uitnodigingen:
Geen uitnodigingen ontvangen.
Pers

Aangehouden tot volgende week.

Aangehouden.om eerst het Presidium te
consulteren.

------Aldus vastgesteld in de vergadering
van 27 februari 2018
de secretaris, de burgemeester,
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