*186051*

OPENBARE BESLUITEN
van het college van burgemeester en wethouders,
vastgesteld 13 april 2010
Besluitenlijst van de vergadering van 30 maart 2010
NR. ONDERWERP/ADVIES
1.

BESLUIT B. EN W.

Advies nr. 179229

Het college besluit overeenkomstig het advies, onder de

Inzake: Integraal huisvestingsplan

toevoeging dat nog gekeken wordt naar de mogelijkheid

onderwijsvoorzieningen

om huisvesting van de Gabriëlschool te betrekken bij een

Omschrijving:

eventueel te realiseren Kulturhus. Als deadline voor dit

Vaststelling Integraal Huisvestingsplan

laatste wordt een termijn van maximaal een jaar

Onderwijs (IHP)2010-2014

gehanteerd.

Geadviseerd wordt:


In te stemmen met het Integraal Huis
vestingsplan 2010-2014 en deze als
leidraad te nemen voor de verdere
ontwikkeling van het onderwijshuis
vestingsbeleid in de gemeente Putten.



Het Integraal Huisvestingsplan 20102014 ter kennisneming voor te leggen
aan de commissie Samenleving.



Voor het onderzoek naar renovatie
van de Gabriëlschool en de Van
Damschool een bedrag beschikbaar
stellen van € 15.000,00 per school.



De voor het jaar 2011 t/m 2014
opgenomen investeringsbedragen in
het IHP meenemen in de concept
programmabegroting 2011-2014.



Betrokken schoolbesturen in kennis
stellen.
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NR. ONDERWERP/ADVIES
2.

BESLUIT B. EN W.

Advies nr. 184070

Het college besluit het advies van de Commissie voor

Inzake: Handhaving bouwregelgeving

Ruimtelijke Kwaliteit naast zich neer te leggen. Gezien

Omschrijving:

de nogal excentrische ligging van het complex, de functie

Door de Commissie voor Ruimtelijke

van het Bosbad en de financiële positie van het

Kwaliteit is een negatief advies gegeven

zwembad, acht het college het disproportioneel om tegen

over de geplaatste luchtbehandelings

de aangebrachte voorzieningen op te treden. Om die

kasten en kanalen op het dak van het

reden besluit het college de betreffende voorzieningen te

Bosbad.

gedogen.

Geadviseerd wordt:
Het advies van de Commissie voor
Ruimtelijke Kwaliteit overnemen.
Parafenlijst van 12 april 2010
NR. ONDERWERP/ADVIES
1.

BESLUIT B. EN W.

Advies nr. 184505

Procedure opstarten voor de bestemmingsplanwijziging

Inzake: Bestemmingsplanwijziging

landgoed Keizerswoert.

Onderwerp:
Ontwerpbestemmingsplan Landgoed
Keizerswoert ter inzage leggen.
2.

Advies nr. 184365

Met betrokkene overleg voeren om van hem toe

Inzake: Aanleg groenvoorziening

stemming te krijgen voor de realisering van een houtwal

Onderwerp:

op een deel van zijn kavel. Ingeval deze toestemming

Realisering houtwal nabij de Davelaars

niet wordt verkregen, accepteren dat ter plaatse van

goed in Bijsteren

bouwkavel 183 geen houtwal zal ontstaan (Wél zullen de
bestaande bomen worden gehandhaafd).

3.

Advies nr. 184188

Verzoek afwijzen voor tijdelijke ontheffing en/of

Inzake: Bestemmingsplanwijziging

functieverandering Kruishaarseweg 5.

Onderwerp:
Wederom een verzoek tot functieveran
dering voor het perceel Kruishaarseweg 5.
4.

Advies nr. 182765

In te stemmen met het handhavingsuitvoerings

Inzake: Milieubeleid

programma 2010.

Onderwerp:
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2010.
5.

Advies nr. 184486

Een bijdrage van € 2.000,00 beschikbaar stellen voor het

Inzake: Economisch beleid

opstellen van een businessplan parkmanagement.

Onderwerp:
Verzoek bijdrage opstellen Businessplan
Parkmanagement.
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NR. ONDERWERP/ADVIES
6.

BESLUIT B. EN W.

Advies nr. 184485

Instemmen met het "Puttens Pakket Crisiskorting" voor

Inzake: Verkoop onroerend goed

verkoopfase 3.1. in het plan Bijsteren.

Onderwerp:
Verkoopbevorderende maatregelen voor
verkoopfase 3.1. in het plan Bijsteren (Het
Puttens Pakket Crisiskorting).
7.

Advies nr. 183206

Akkoord gaan met een inpandige realisering van een lift

Inzake: Maatschappelijke ondersteuning

bij de aula van Schootmanshof.

Onderwerp:
Liftvoorziening Schootmanshof.
8.

Advies nr. 184603

De gevraagde bijdrage van € 800,00 toekennen.

Inzake: Economisch beleid
Onderwerp:
Verzoek van het WCP voor een bijdrage in
de kosten van de ledenvergadering.
9.

Advies nr. 184970



Aanvrager meedelen dat u voornemens bent om

Inzake: Planschade

SAOZ opdracht te verstrekken voor het uitbrengen

Onderwerp:

van een planschadeadvies.

Opdrachtverlening voor het uitbrengen van 

Indien binnen twee weken nadat aanvrager hiervan

een planschadeadvies naar aanleiding van

in kennis is gesteld geen verzoek tot wraking van de

een ingediend verzoek om een tegemoet

adviseur wordt gedaan de opdracht aan SAOZ

koming in planschade als gevolg van de

verstrekken.

verleende vrijstelling ex artikel 19 WRO
voor de aanleg van een derde veld en de
nieuwbouw van een kleedaccommodatie
voor voetbalvereniging Rood-Wit 58 aan
de Bato's weg.
10.

Advies nr. 184925



Aanvrager meedelen dat u voornemens bent om

Inzake: Planschade

SAOZ opdracht te verstrekken voor het uitbrengen

Onderwerp:

van een planschadeadvies.

Opdrachtverlening voor het uitbrengen van 

Indien binnen twee weken nadat aanvrager hiervan

een planschadeadvies naar aanleiding van

in kennis is gesteld geen verzoek tot wraking van de

een ingediend verzoek om een tegemoet

adviseur wordt gedaan de opdracht aan SAOZ

koming in planschade als gevolg van het in

verstrekken.

werking treden van het bestemmingsplan
"Bijsteren 2005" c.a.
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NR. ONDERWERP/ADVIES
11.

BESLUIT B. EN W.

Advies nr. 184561

Instemmen met het voorstel om de archivering van de

Inzake: Archiefbeheer

informatie van de website als volgt te waarborgen:

Onderwerp:



Voorstel om archiefwaardige informatie
van de website te gaan archiveren.

een keer per maand een kopie maken van de alle
informatie van de website;



in bijzondere gevallen wordt er een extra kopie ge
maakt van de volledige informatie van de website;



archiefwaardige informatie plaatsen vanuit Verseon
naar de website.

12.

Advies nr. 183370



SAOZ opdracht verstrekken voor het uitbrengen van

Inzake: Planschade

een planschadeadvies, conform de uitgebrachte

Onderwerp:

offerte.

Offerte voor het uitbrengen van een plan
schadeadvies naar aanleiding van zes



De adviseur van aanvragers hiervan en van de te
volgen werkwijze in kennis stellen.

verzoeken om vergoeding van planschade
als gevolg van het in werking treden van
het bestemmingsplan "Sprielderweg Zuid".
13.

Advies nr. 185298

Het verzoek om (in het kader van de Wet Openbaarheid

Inzake: Aankoop onroerend goed

van Bestuur) toezending van het taxatierapport inzake

Onderwerp:

de aankoop van grond voor de realisering van een

Verzoek om (in het kader van de Wet

fietspad langs de Hoornsdam, afwijzen.

Openbaarheid van Bestuur) toezending
van het taxatierapport inzake de aankoop
van grond voor de realisering van een
fietspad langs de Hoornsdam.
14.

Advies nr. 171110

Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften

Onderwerp: Advies commissie Bezwaar

de bezwaren ongegrond verklaren.

schriften inzake het bezwaar tegen het
besluit om een last onder dwangsom op te
leggen voor het bouwen in afwijking van
een bouwvergunning.
15.

Advies nr. 178382

Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften

Onderwerp: Advies commissie Bezwaar

de bezwaren ongegrond verklaren.

schriften inzake het bezwaar tegen het
besluit geen kapvergunning aan te vragen
voor bomen waarvan bezwaarde wenst dat
deze worden gekapt.

