Gemeente Tiel
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 8 oktober 2019 om 9.00 uur
Onderwerpen voorzien van een “ster” krijgen uitstel van publicatie met 1 week.

nr.
1.
2.
3.
4.

5.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 1 oktober 2019.
Verbonden Partijen
Er zijn geen stukken van de griffie.
Onderwerp: Reactie cliëntenraad
Participatiewet op Sociale Poort Tiel
Besluit om:
1. Kennis te nemen van de procedurele
reactie van de cliëntenraad
Participatiewet op het Plan van Aanpak
Sociale Poort Tiel
2. Kennis te nemen van de procedurele
reactie van de cliëntenraad
Participatiewet op het Plan van Aanpak
Sociale Poort Tiel
3. In te stemmen met de beantwoording
aan de cliëntenraad Participatiewet over
de beiden reacties
Onderwerp: Belastingverordeningen 2020

beslissing
Vastgesteld.
Conform advies vastgesteld.

Conform advies vastgesteld.

Besluit om:
2. aan de raad voor te stellen om de
tarieven van de lokale heffingen te
wijzigen en de
belastingverordeningen 2020 vast te
stellen:
3. Onroerende-zaakbelastingen:
de tarieven te verhogen met 9% en
(voorlopig) als volgt vast te stellen
(percentage van de WOZ-waarde):
- eigenaren woningen
0,1269%
- eigenaren niet-woningen 0,2816%
- gebruikers niet-woningen 0,2123%
4. Hondenbelasting:
de tarieven te verhogen met het
inflatiepercentage van 1,5%.
5. Precariobelasting:
de tarieven voor verkoopstandplaatsen
en terrassen te verhogen met het
inflatiepercentage van 1,5%.
6. Verblijfsbelasting:
het bestaande tarief, te weten € 1,00 per
overnachting met kampeermiddelen en
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€ 1,50 per overnachting voor overige
overnachtingen, te continueren.
7. Lijkbezorgingsrechten:
de bestaande tarieven te continueren.
8. Reclamebelasting:
de bestaande heffingssystematiek en
tariefstelling te continueren.
9. Parkeerbelasting:
 de tarieven voor het parkeren bij
parkeerapparatuur met een
maximale parkeerduur te verhogen
naar € 2,80 per uur. Dit geeft de
volgende uitwerking:
Het tarief voor het parkeren bij
parkeerapparatuur bedraagt bij
parkeerapparatuur, geschikt voor
een parkeertijd van maximaal
45 minuten, € 2,80 per uur in de
volgende straten:
Damstraat, Gasthuisstraat,
Hoogeinde, Oliemolenwal en
Vleesstraat
60 minuten, € 2,80 per uur in het
Molenstraatje
90 minuten, € 2,80 per uur in de
volgende straten:
Achterweg, Ambtmanstraat,
Andreashage, Binnenmolenstraat, 1e
Bleekveldstraat, Kalverbos, Kromme
Elleboog, St. Walburg, St.
Walburgbinnensingel,
St. Walburgkerkpad,
Westluidensestraat,
Zoutkeetstraatje.
 de tarieven voor het parkeren bij
parkeerapparatuur met een
onbeperkte parkeerduur te verhogen
naar € 1,50 per uur. Dit geeft de
volgende uitwerking:
Het tarief voor het parkeren bij
parkeerapparatuur bedraagt bij
parkeerapparatuur, geschikt voor
een onbeperkte parkeertijd, € 1,50
per uur op de volgende
parkeerterreinen:
Burgemeester Hasselmanplein,
Poort van Santwijck, Het Taluud,
Oude Haven, Veemarkt en
Waalkade/Veerweg en in de
parkeergarage Westluidense Poort
aan de Rechtbankstraat.
 het tarief voor het parkeren van
18.00 uur tot 22.00 uur, in
parkeergarage Westluidensepoort,
te handhaven op € 0,90 per uur.
 een avondkaart beschikbaar te
stellen voor parkeren van 17.00 uur
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6.

7.

8.

tot 22.00 uur voor een bedrag van €
3,50 per avondkaart.
het tarief voor een dagkaart te
verhogen naar € 9,00.
de tarieven voor
vergunningen/kraskaarten te
verhogen met het inflatiepercentage
van 1,5%.
de kosten van een
naheffingsaanslag te verhogen naar
€ 64,50.

B. onder intrekking van de huidige Regeling
betaald parkeren 2017 vast te stellen de
Regeling betaald parkeren 2020.
De belangrijkste voorgestelde wijzigingen
ten opzichte van de ‘Regeling betaald
parkeren 2017’ zijn:
- Afschaffen van betaald parkeren tot
22.00 uur;
- Behoud van betaald avondparkeren
tot 22.00 uur in parkeergarage
Westluidense Poort;
- Behoud van betaald parkeren op
koopavonden tot 21.00 uur.
Met kleine tekstuele wijziging conform advies
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke
vastgesteld.
vragen fractie
Besluit om:
1. De vragen van de heer Latumahina van
de fractie Kleurrijk over de extra kosten
voor het gereed maken van de
Waalkade voor Appelpop 2019
beantwoorden met bijgaande memo
waarin het volgende is opgenomen:
i) Dat het bericht klopt;
ii) Dat de wethouder vooraf al
melding hiervan gemaakt heeft;
iii) Dat pas op basis van de
planning van de aannemer in
april, bekend was dat er extra
kosten zouden komen voor
Appelpop; en
iv) Dat het niet mogelijk is deze
kosten op de aannemer te
verhalen.
Onderwerp: Begroting 2020-2023
Besluit om:
De Concept-programmabegroting 20202023 vast te stellen en ter vaststelling toe te
zenden aan de raad.
Onderwerp: Stadspromotie Tiel stand van
zaken
Besluit om:

Conform advies vastgesteld met een aantal
ondergeschikte tekstuele wijzigingen.

Het college stelt de volgende beslispunten
vast:
1. De commissie bestuur middels een
bespreeknota over de stand van zaken
Stadspromotie te informeren
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9.

10.

11.

12.

14.

1. Raad door middel van bespreeknota te
informeren over stand van zaken
Stadspromotie
2. Raad om een reactie te vragen over de
voorgestelde strategie en
vervolgstappen
3. Raad om reactie te vragen op de
uitvoering Motie Stadspromotie

2. De commissie bestuur om een reactie
vragen over de voorstelde strategie en
vervolgstappen
3. De commissie bestuur om een reactie
vragen op de uitvoering motie
Stadspromotie.
Daarnaast in de voorgestelde strategie het
thema draagkrachtige ouderen toevoegen.

Onderwerp: Streeckerij de Betuwe

Conform advies vastgesteld. Tekst onder
financiën schrappen.

Besluit om:
1. In te stemmen met de informatienota
over Streeckerij de Betuwe
2. De informatienota toe te sturen aan de
commissie Ruimte
Onderwerp: Wijziging beleidsregels
parkeren per 1 januari 2020
Besluit om:
1. Aanwijzingsbesluit parkeren 2020 vast
te stellen;
2. Uitvoeringsbesluit parkeren 2020 vast te
stellen.
Onderwerp: Definitieve oprichting
Gemeenschappelijke regeling
Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk
Rivierenland
Besluit om:
1. Gelet op het raadsbesluit van 18
september 2019 overgaan tot het treffen
van de gemeenschappelijke regeling
Uitvoeringsorganisatie Breedband
Rivierenland (UBR).
2. Wethouder met de portefeuille
Economische Zaken aan te wijzen als
lid van het algemeen bestuur (AB) van
voornoemde gemeenschappelijke
regeling;
3. Wethouder met de portefeuille Wonen
aan te wijzen als plaatsvervangend lid.
Onderwerp: Verkoop gronden Vijverterrein
deelgebied 3 aan De Groene Weerd
Besluit om:
1. De gronden binnen het Vijverterrein,
deelgebied 3, zoals aangegeven op de
bijgevoegde tekening aan De Groene
Weerd om niet te verkopen.
2. In te stemmen met de bijgevoegde
overeenkomst
Onderwerp: Beslissing op Bezwaar
(leerlingenvervoer)

Conform advies vastgesteld.

Conform advies vastgesteld.

Aangehouden in verband met openstaande
vragen.

Conform advies vastgesteld.

Besluit om:
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15.

B.

D.

1. Het advies van de commissie
bezwaarschriften over te nemen.
2. Overgaan tot het afgeven van een
beschikking inzake toekenning van
leerlingenvervoer in de vorm van
aangepast vervoer voor het schooljaar
2019/2020.
Onderwerp: Verlenging termijn
beantwoording vragen o.g.v. artikel 41
R.v.O. van de fracties CDA en D66
Besluit om:
1. De fractie CDA en D66 Tiel te
informeren over de stand van zaken met
betrekking tot de beantwoording van de
schriftelijke vragen o.g.v. art. 41 R.v.O.
2. Vragen uiterlijk 30-10-2019 te
beantwoorden.
Uitnodigingen:
1. Oliebollenrun 29 december 2019;
2. Opening Regio Rivierenland en
Omgevingsdienst Rivierenland 6
november 2019;
3. Dag van het streekbezoek 12 oktober
2019

Conform advies vastgesteld.

1. Wethouder Kreuk;
2. Voor kennisgeving aangenomen;
3. Wethouder Brink.

Pers
Aldus vastgesteld in de vergadering
van 15 oktober 2019
de secretaris, de burgemeester,
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