*179740*
OPENBARE BESLUITEN
van het college van burgemeester en wethouders,
vastgesteld 19 januari 2010
Besluitenlijst van de vergadering van 12 januari 2010
NR. ONDERWERP/ADVIES
1.
Advies nr. 178072
Inzake: Kapvergunning
Omschrijving:
Weigering kapvergunning.
Geadviseerd wordt:
Kapvergunning te weigeren voor
2 berken op het perceel Drieseweg
22H.
2.
Advies nr. 174922
Inzake: Administratieve organisatie
Omschrijving:
Invoering Dienstenwet
Geadviseerd wordt:
De raad voorstellen een aantal ver
ordeningen aan te passen in verband
met de Dienstenwet en de verplichte
invoering van de Lex Silencio
Positivo.
3.
Advies nr. 178935
Inzake: Klimaatbeleid
Omschrijving:
Vervolg haalbaarheidsstudie
agroproductiepark Putten
Geadviseerd wordt:
Het haalbaarheidsonderzoek volgens
planning voort te zetten en de
hiertoe benodigde opdrachten aan
adviseurs te verstrekken in de
wetenschap dat financiering is
toegezegd.

BESLUIT B. EN W.
Het college is, gegeven de aangevoerde medische
redenen, bereid de gevraagde vergunning te
verlenen. Als bijkomende voorwaarde wordt aan
de kapvergunning een herplantplicht verbonden
voor bomen met een redelijke stamomvang, een
en ander ter beoordeling van de afdeling
Openbare Werken.
Het college besluit overeenkomstig het advies.

Het college besluit overeenkomstig het advies,
onder de voorwaarde dat de provincie het eerder
toegezegde subsidie ook daadwerkelijk
beschikbaar stelt.

Parafenlijst van 18 januari 2010
NR. ONDERWERP/ADVIES
1.
Advies nr. 178307
Inzake: Verkeersmaatregel
Onderwerp:
Verkeersmaatregel Gebbekuillaan.

BESLUIT B. EN W.
Door middel van gele onderbroken belijning een
parkeerverbod instellen aan de oostzijde van de
Gebbekuillaan (gedeelte GarderensewegPinnenburgerweg).
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2.
Advies nr. 155978
Inzake: Verkeersmaatregel
Onderwerp:
Verkeersmaatregel Dorpsstraat.

3.

Advies nr. 178274
Inzake: Onderhoud wegen
Onderwerp:
Gunning onderhoud onverharde- en
semiverharde wegen.

4.

Advies nr. 178794
Inzake: Brandweerpersoneel
Onderwerp:
Wijziging gemeenschappelijke rege
ling VNOG ingaande 1 april 2010.

5.

Advies nr. 177703
Inzake: Jaarverslag
Onderwerp:
Jaarverslag van het gemeentearchief
Putten 2009 over het gevoerde
beheer en de uitoefening van het
toezicht.
Advies nr. 178331
Inzake: Legesverordening
Onderwerp:
2e wijziging Legesverordening 2010.
Advies nr. 178147
Inzake: Verkeersveiligheid
Onderwerp:
Verkeersveiligheid Voorthuizerstraat.

6.

7.

BESLUIT B. EN W.
Het parkeerterrein bij de Boni-supermarkt op
nemen in een parkeerschijfzone (inclusief één
richtingsverkeer op het parkeerterrein), zodanig
dat in de periode van maandag t/m zaterdag
tussen 09.00 en 19.00 uur (uitgezonderd de
erkende feestdagen) de parkeerschijf moet
worden gebruikt en er maximaal 2 uur mag
worden geparkeerd in de vakken/locaties die zijn
aangegeven met blauwe belijning.
Het voorstel bestemmen tot onderwerp van een
openbare voorbereidingsprocedure.
Bij het uitblijven van bedenkingen het voorstel op
de eerste dag na het verstrijken van de openbare
voorbereidingsprocedure aanmerken als het
definitieve verkeersbesluit.
Gebr. Van de Mheen te Putten voor een bedrag
van € 34.000,00 conform de voorwaarden en de
omschrijving in de prijsaanvraag van
14 december 2009 opdracht geven voor het
onderhoud van de onverharde- en semiverharde
wegen in de gemeente Putten voor de periode
1 januari 2010 t/m 30 juni 2011.
In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
(VNOG) zijn de uitgangspunten voor de inrichting
van de organisatie via een kadernota aan de
colleges en raden aangeboden. Zij hebben in
december met deze kadernota ingestemd. Op
basis hiervan is de gewijzigde gemeenschappe
lijke regeling VNOG opgesteld.
Het college stemt hiermee in. De raad verzoeken
toestemming te geven om de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling aan te gaan.
Aan de gemeenteraad verslag doen van wat het
college heeft verricht ter uitvoering van artikel 30
van de Archiefwet 1995.

De raad voorstellen in te stemmen met de
voorgestelde wijzigingen.




De met een inritconstructie vormgegeven
aansluiting van de parallelweg (gedeelte
Sprielderweg-Bilderdijkstraat) op de
Voorthuizerstraat handhaven en geen
uitzondering maken voor aanwonenden op het
geldende éénrichtingsverkeer.
De aanwonenden van het in het geding zijnde
gedeelte van de parallelweg aanschrijven of
zij kunnen instemmen met het opheffen van
het éénrichtingsverkeer.
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8.
Advies nr. 178642
Inzake: Handhaving algemene
plaatselijke verordening
Onderwerp:
Overtreding artikel 2.1.6.3. van de
Apv (verboden beplanting of
voorwerp aan te brengen of te
hebben dat het wegverkeer het vrije
uitzicht wordt belemmerd of op
andere wijze hinder of gevaar
oplevert).
9.
Advies nr. 178694
Inzake: Handhaving algemene
plaatselijke verordening
Onderwerp:
Overtreding Apv (aanbieden van
diensten zonder vergunning).

BESLUIT B. EN W.
Geen last onder dwangsom opleggen voor de
geconstateerde overtreding van artikel 2.1.6.3
van de Apv.

10.

Geen last onder dwangsom opleggen voor de
overtreding van Drank- en Horecawet.

11.

12.

13.

14.

Advies nr. 178764
Inzake: Handhaving drank- en
horecawet
Onderwerp:
Overtreding Drank- en Horecawet.
Advies nr. 178774
Inzake: Internationale samenwerking
Onderwerp:
Deelname vervolgprogramma LOGO
East.
Advies nr. 178729
Inzake: Vrijstelling bouwen
Onderwerp:
Aanvraag bouwvergunning voor het
bouwen van een carport op het
perceel Wildforsterweg 17, kavel 158.
Advies nr. 175358
Inzake: Rijksmonumenten
Onderwerp:
Verzoek wijzigingsvergunning
Dorpsstraat 13.

Advies nr. 178977
Inzake: Planschade
Onderwerp:
Aanvraag tegemoetkoming
planschade.

Een last onder dwangsom opleggen voor het
aanbieden van reparatiediensten zonder ver
gunning. De hoogte van de dwangsom vaststellen
op € 1.000,00 voor iedere geconstateerde over
treding met een maximum van € 5.000,00 waar
boven geen dwangsom meer wordt verbeurd.

Instemmen met het verzoek van VNG Inter
national om deel te nemen aan het vervolg
programma LOGO East voor 2010 en 2011 in het
kader van de bestaande samenwerking met twee
Servische gemeenten.
De gevraagde bouwvergunning weigeren wegens
strijd met het geldende bestemmingsplan en
strijd met redelijke eisen van welstand.

Naar aanleiding van de aanvraag om een wijzi
gingsvergunning voor Dorpsstraat 13 het
volgende definitieve besluit nemen:
een wijzigingsvergunning verlenen op grond van
de bepalingen van de Monumentenwet 1988 voor
het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de
overgelegde plannen/tekeningen en met inacht
neming van de in het ontwerpbesluit genoemde
voorwaarden.
Het ingediende planschadeverzoek niet
ontvankelijk verklaren, omdat het verschuldigde
recht niet tijdig is bijgeschreven op de rekening
van de gemeente en redelijkerwijs niet kan
worden geoordeeld dat de aanvrager niet in
verzuim is geweest.
Het te laat betaalde griffierecht terugbetalen aan
aanvrager.

4
NR. ONDERWERP/ADVIES
15. Advies nr. 178380
Inzake: Subsidieverlening
Onderwerp:
Subsidieverlening tijdelijke stimule
ringsregeling woningbouwprojecten
2009 tweede tranche.

BESLUIT B. EN W.
De subsidies voor de Harderwijkstraat en de
Roordink woningen op grond van de voorwaarden
in de adviesnota verlenen.

