Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 24 september 2019 om 9.00 uur
Afwezig: wethouder Brink
Onderwerpen voorzien van een “ster” krijgen uitstel van publicatie met 1 week.

nr.
1.
2.
3.

6.

8.

9.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 17 september 2019.
Verbonden Partijen
Besluitenlijst en de lijst van toezeggingen
van de raadsvergadering van 18 september
2019.
Onderwerp: Perspectief op Werk. Ontvangst
en doorbetaling regionale subsidie
Besluit om:
1. Het bedrag van € 1 mln. dat wordt
ontvangen via de September-circulaire
2019 Gemeentefonds en de beschikking
dd. 30-07-2019 van het ministerie van
SZW vanuit het project Perspectief op
Werk door te betalen aan het RW/POA
(Regio Rivierenland). Het bedrag is
bestemd voor de regionale
samenwerking en versterking van de
arbeidsmarkt in Rivierenland;
2. De raad voor te stellen om het
subsidiebedrag ad € 1 mln. bij
maandelijkse begrotingswijziging
beschikbaar te stellen voor de
ontwikkeling van samenwerking en
versterking van de arbeidsmarkt
Rivierenland.
Onderwerp: Subsidie Stichting Petje Af
Besluit om:
1. Stichting Petje Af een subsidie te
verlenen voor hun activiteiten in 2019;
2. De subsidie van €10.000,- te dekken uit
het budget Onderwijsachterstandenbeleid (FCL 6430500)/
Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan
Tiel West - Dodewaardlaan16-18

beslissing
Vastgesteld
-

Conform advies vastgesteld.

Conform advies vastgesteld.

Conform advies vastgesteld.

Besluit om:
1. Het bestemmingsplan Tiel West Dodewaardlaan 16-18 ter ongewijzigde
vaststelling aan de raad aan te bieden;
2. De raad te adviseren te besluiten over
de zienswijzen op het ontwerp
bestemmingsplan, met de daarbij
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11.

12.

B.

D.

genoemde overwegingen, zoals
weergegeven in de bij het besluit
behorende bijlage Reactienota
zienswijzen versie 1.0 d.d. 10-09-2019;
3. De raad te adviseren om geen
exploitatieplan vast te stellen voor dit
bestemmingsplan.
Onderwerp: Besluit op bezwaar grondverzet
Passewaaijse Hogeweg te Tiel
Besluit om:
De bezwaarschriften van Poelmann van den
Broek Advocaten namens Harteman Wegen Waterbouw B.V. m.b.t.
grondverzetwerkzaamheden op het terrein
Passewaaijse Hogeweg te Tiel (plaatselijk
bekend als "Gat van Geebel"), perceel
kadastraal bekend gemeente Tiel, sectie D,
nr. 4027):
- ontvankelijk te verklaren in het bezwaar;
- af te zien van een heroverweging of de
besluiten met verbeterde grondslag en
motivering in stand kunnen blijven;
- de proceskosten te vergoeden.
Onderwerp: Inventarisatie woonbehoefte
woonwagenstandplaatsen
Besluit om:
In te stemmen met het regionale plan van
aanpak ‘Inventarisatie woonbehoefte
woonwagenstandplaatsen’.
Uitnodigingen:
1. 25 jaar Stichting Thedinghsweert 12
oktober 2019;
2. Dag van Gelderland 6 november 2019;
3. 100-jarig jubileum Gelders Genootschap
15 november 2019.

Beslispunten 1 en 3 conform advies
vastgesteld. Beslispunt 2 gewijzigd
vastgesteld in “de bezwaren gegrond te
verklaren onder verwijzing naar de motivatie
van de bezwarencommissie”.

Conform advies vastgesteld.

1. Wethouder Melissen;
2. Wethouder Groen, burgemeester
Beenakker en gemeentesecretaris;
3. Voor kennisgeving aangenomen.

Pers

Aldus vastgesteld in de vergadering
van 1 oktober 2019
de secretaris, de burgemeester,
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