BPO/2008/2786
OPENBARE BESLUITEN
van het college van burgemeester en wethouders,
vastgesteld 4 maart 2008
Besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2008
NR. ONDERWERP/ADVIES
1. Advies nr. ROG/2008/2422
Inzake: Aanlegvergunning, Veen
huizerweg 5
Verkorte inhoud:
Verzoek aanlegvergunning voor
paardenbak Veenhuizerveld onge
nummer tegenover nr. 5).
Geadviseerd wordt:
Geen medewerking aan het verzoek
om aanlegvergunning ten behoeve
van een paardenrijbak.
2. Advies nr. OW/2008/2495
Inzake: Subsidieverlening
Verkorte inhoud:
Verzoek van de gemeente Barneveld
om een deel van de kosten van be
wegwijzering van camping Rusthoeve
en Hamshire Inn Mooi Veluwe voor
rekening van de gemeente Putten te
nemen (kosten € 592,50).
Geadviseerd wordt:
Verzoek afwijzen,
3. WB/2008/2265
Wethouder Fabriek meldt de ont
vangst van de begroting voor de
Veteranendag 2008. In het overzicht
welzijnssubsidies is, na commissie
behandeling, een subsidie voorzien
van € 500,00, terwijl de begroting
van de organisatie uitgaat van een
bijdrage van € 2.500,00 per ge
meente.
4.

WB/2008/2322
Wethouder Fabriek meldt de
ontvangst van een verzoek van
Stichting Kico om subsidie voor het
organiseren van vakantiekampen.

Parafenlijst van 19 februari 2008

BESLUIT B. EN W.
Het college besluit overeenkomstig het advies. In
de te verzenden brief aangeven aan welke voor
waarden voldaan moet worden, wil medewerking
kunnen worden verleend aan de realisering van
een paardenbak.

Het college besluit, in afwijking van het advies,
het verzoek te honoreren. Dekking ten laste van
de post Recreatie & Toerisme.

Het college vindt het niet gepast om, mede ge
zien de subsidiering in de voorbije jaren en de
korte termijn waarop het evenement plaatsvindt,
in 2008 slechts € 500,00 bij te dragen. Het
college besluit daarom voor 2008 een subsidie
van € 2.500,00 beschikbaar te stellen, voorzover
nodig t.l.v. de post onvoorzien.
De subsidieomvang voor de komende jaren zal
worden bezien bij het te nemen besluit over het
advies m.b.t. de welzijnssubsidies en finaal door
de gemeenteraad worden beslist.
Het college besluit het gevraagde subsidie af te
wijzen.

2
NR. ONDERWERP/ADVIES
1. Advies nr. ROG/2008/2268
Vrijstelling bestemmingsplan, Koe
kamperweg 6
Verkorte inhoud:
Vrijstelling van het bestemmingsplan
Westelijk Buitengebied op grond van
artikel 32 lid 1 van het bestemmings
plan om een schoonheidssalon te
vestigen in een bedrijfsgebouw.
2. Advies nr. ROG/2008/2703
Aanleg paddenpoel, Landgoed
Oldenaller
Verkorte inhoud:
Verzoek om aanlegvergunning inzake
aanleg paddenpoel.
3. Advies nr. ROG/2008/2661
Vrijstelling bestemmingsplan,
Stationsstraat 43/sperwerstraat
Verkorte inhoud:
Beoordeling zienswijze naar aan
leiding van het voornemen om vrij
stelling te verlenen van het geldende
bestemmingsplan als bedoeld in
artikel 19, lid 2 WRO voor de bouw
van een dubbele woning op het
perceel Stationsstraat 43 aan de zijde
van de Sperwerstraat.
4. Advies nr. ROG/2008/2620
Verkoop onroerend goed
Verkorte inhoud:
Verkoop perceel gemeentegrond
t.b.v. de plaatsing van de traforuimte
door de NV NUON.
5. Advies nr. BM/2008/2239
Ontheffing stookverbod, Bijsteren,
fase 1
Verkorte inhoud:
Verzoek om ontheffing verbranden
snoeihout Temmink Infra B.V.
6. Advies nr. OW/2008/751
Verkorte inhoud:
Verkeersmaatregel Dorpsstraat.

7.

Advies nr. WZI/2008/1933
Beleidsplan Wwb
Verkorte inhoud:
Beleidsverslag 2007 Wwb c.a. in
combinatie met Beleidsplan 2008
Wwb c.a.

BESLUIT B. EN W.
Medewerking te verlenen aan de vrijstelling ex
artikel 15 WRO (binnenplanse vrijstelling) om een
schoonheidssalon te kunnen vestigen in een
bedrijfspand aan de Koekamperweg 6. Hierbij
moet uiteraard wel voldaan worden aan de
voorwaarden die het bestemmingsplan stelt.

Medewerking verlenen aan het verzoek en de
aanlegvergunningprocedure opstarten. Als geen
zienswijzen worden ingediend, aanlegvergunning
verlenen.
De beoordeling van de ingediende zienswijze
geeft geen aanleiding om de vrijstellinsprocedure
te beëindigen.

Aan de NV NUON een perceeltje gemeentegrond
met een oppervlakte van 12 m² verkopen voor de
prijs van € 1.200,00 exclusief BTW, kosten koper.

Het verzoek afwijzen conform conceptweigering
ontheffing verbranden snoeihout.

In de Dorpsstraat (gedeelte KrommestraatWeverstraat) door middel van bord C13 een
verbod voor bromfietsers/snorfietsers in te
stellen en het voorstel ter inzage te leggen voor
een periode van 4 weken.
Bij het uitblijven van bedenkingen wordt het
voorstel op de 1e dag na het verstrijken van
genoemde termijn aangemerkt als het definitieve
verkeersbesluit.
Instemmen met het beleidsverslag 2007/
beleidsplan 2008 Wwb c.a.
De raad conform raadsvoorstel verzoeken het
beleidsverslag 2007/beleidsplan 2008 Wwb c.a.
vast te stellen.
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NR. ONDERWERP/ADVIES
8. Advies nr. BM/2008/2503
Hogere grenswaarde, Calcariaweg 41
Verkorte inhoud:
Besluit hogere waarde voor een
woning aan de Calcariaweg 41.
9. Advies nr. OW/2008/2449
Subsidieverlening
Verkorte inhoud:
Verzoek van Landgoed Schovenhorst
om een eenmalige subsidie voor de
vervaardiging van een folder +
fietsroute voor de vier Puttense
musea.
10. Advies nr. OW/2008/2732
Tarieven sportaccommodaties,
Stichting Binnensport Putten (SBP)
Verkorte inhoud:
De SBP heeft haar uurtarieven voor
de binnensportaccommodaties
kenbaar gemaakt voor het seizoen
2008-2009 (geldend vanaf 1 juli
2008).
11. Advies nr. ROG/2008/2470
Aanlegvergunning, Hellerweg 16
Verkorte inhoud:
Verzoek om aanlegvergunning ten
behoeve van een paardenrijbak.
12. Advies nr. ROG/2008/2631
Vrijstelling bestemmingsplan,
bouwplan Brinkstraat/Koesteeg
Verkorte inhoud:
Beoordeling zienswijzen naar aan
leiding van het voornemen om vrij
stelling te verlenen van de geldende
bestemmingsplannen “Centrum
1990” en “de Kom” als bedoeld in
artikel 19, lid 2 WRO voor de bouw
van 74 woningen en de aanleg van
de daarbij behorende (infrastructu
rele) aan de Brinkstraat/Koesteeg.
13. Advies nr. WB/2008/1855
Subsidieverlening, Buddyzorg
(Maatschappelijke Dienstverlening
Veluwe)
Verkorte inhoud:
Subsidieverzoek Buddyzorg 2008.

BESLUIT B. EN W.
Hogere waarde vaststellen op 57 dB.

Voor de vervaardiging van een folder + fietsroute
een eenmalige subsidie aan Stichting Schoven
horst toezeggen van € 1.000,00.

De uurtarieven voor de binnensportaccommo
daties in de gemeente Putten voor het seizoen
2008-2009 vaststellen.

Medewerking verlenen aan het verzoek en de
aanlegvergunningprocedure opstarten. Als geen
zienswijzen worden ingediend, aanlegvergunning
verlenen.
- Ter tegemoetkoming aan het bezwaar dat de
voorgevel van blok C teveel naar voren komt,
zal het bouwplan worden aangepast, de entree
zal zoveel mogelijk inpandig in het gebouw
worden gesitueerd.
- De ingediende zienswijzen geven voor het
overige geen aanleiding om de vrijstellings
procedure te beëindigen.

Buddyzorg over het jaar 2008 een subsidie
verlenen van € 3.957,00 onder de voorwaarde
dat de in de adviesnota gevraagde gegevens
worden verstrekt.

