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Vraag
Wat zijn de besparingen aan andere lasten voor de
bekendmakingen via elektronische wijze ?
Wat zijn de gronden voor de stijging voor de
premie voor de aansprakelijkheidsverzekering ?
Wat zijn voor 2017 de thans bekende percentages
en tariefschijven voor de Vennootschapsbelasting?
Wat is de oorzaak van het gat bij de AVRI voor het
nog niet volledig behalen van de bezuinigingen ?
Tot en met welk jaar zijn de aanslagen
precariobelasting nu opgelegd en aan welke
nutsbedrijven?
Donkere dagen offensief : hoe staat het met de
uitvoering voor het verhogen van het
verlichtingsniveau bij Station Tiel ?
Hoe geeft de gemeente vorm aan het nadrukkelijk
zoeken naar medewerking met het bedrijfsleven,
organisaties en particulieren om het aandeel
duurzame energie te verhogen ?
Van lichte naar zware zorg. Hoe is de verhouding
nu tussen de uitgaven aan eerste en tweedelijns
zorg ?
Wat is hiervoor het doel en wat was het vóór de
decentralisaties?
Hoeveel arbeidsplaatsen zijn bij de Gemeente Tiel
zelf ingevuld door de doelgroepen vallende onder
de Participatiewet, oude WSW en het nieuwe
Beschut Werk?
Wanneer worden de ontbrekende cijfers over het
1e halfjaar bekend gemaakt ?
Momenteel wordt gewerkt met drie in plaats van
vier wijkregisseurs. Wanneer is het de bedoeling
dat er een vierde wijkregisseur bij komt ?
Wat is de oorzaak van trage afname aantal WSWplaatsen?
Is er een verband met inzetbare coaching uren?
Wat is de stand van zaken inzake niet
gerealiseerde aantallen woningbouw ?
Wie is verantwoordelijk voor het verwijderen van
onkruid achter de hekwerken bij en rondom de
monumentale visafslag op het Plein ?
Op de hoek Voorstad-Oliemolenwal staat al enkele
jaren een deels gesloopt pand met een flinke
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verwaarloosde aanblik. Wat voor mogelijkheden
heeft de gemeente om aan dit troosteloze beeld
een einde te maken ?
Uit onderzoek bij nieuwe projecten blijkt de
bodem van Tiel gevoelig te zijn voor wateroverlast.
Kosten voor onderzoek en maatregelen worden
niet gedekt uit het huidige rioleringsplan en
worden nu structureel opgenomen in het
rioleringsplan 2019.
Bij welke projecten buiten de Bloemenbuurt is er
wateroverlast ontstaan na rioolvervanging?
Wat is de reden dat de bodem van Tiel gevoelig is
geworden voor wateroverlast?
Van hoeveel onderwijs plichtige kinderen in Tiel is
momenteel bij de gemeente bekend dat ze thuis
zitten, omdat er geen passende onderwijsplaats
gevonden kan worden ?
Wat is meestal de reden dat voor deze kinderen
geen passende onderwijsplaats gevonden kan
worden ?
Hoeveel mensen maken gebruik van het
volwassenenonderwijs kijkend naar de doelgroep
“volwassenen in een achterstandssituatie” ?
Een wijze waarop berekening van component
overheadkosten in de tarieven opgenomen gaat
worden moet nog worden berekend. Wanneer is
deze informatie beschikbaar?
Voor wel parkeerterreinen is nu al BTW heffing
aan de orde ?
Is bij de vervanging van de brug Oliemolenpad het
terugplaatsen van de karakteristieke geschilderde
brugleuning met smeedijzeren ornamenten
inbegrepen?
Is bij het herstel van de kadewand inbegrepen het
terugleggen van de kasseienstrook of worden
deze op een andere wijze ter plaatse hergebruikt ?
In het gebied tussen het spoor Grotebrugse
Grintweg en Westroijensestraat wordt een
parkachtig gebied aangelegd dat grotendeels
bestaat uit open water.
Hoe groot is de kans dat het project Spoorsingel
volgens plan kan worden uitgevoerd en wat is
hiervan de reden?
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Tot wanneer lopen volgens de huidige bekende
gegevens de wachtgelden door indien er geen
veranderingen optreden ?
Leerlingen (V)SO: zijn in dit cijfer alleen de
demografische ontwikkelingen meegenomen ?
Hoe is de verhouding van dit cijfer met betrekking
tot het terugdringen van het aantal leerlingen voor
het SO ?
Hoeveel leerlingen voor het primair SO ?

