BPO/2005/13774
OPENBARE BESLUITEN
van het college van burgemeester en wethouders,
vastgesteld 11 oktober 2005
Besluitenlijst van de vergadering van 4 oktober 2005
NR. ONDERWERP/ADVIES
1. Advies nr. FIN/2005/14013
Inzake: Begroting, 2006-2009
Verkorte inhoud:
Concept-programmabegroting 20062009

2. Advies nr. FIN/2005/14798
Inzake: Achtmaandsrapportage
begroting, 2005
Geadviseerd wordt:
Conform vaststellen.
3. Advies nr. BM/2005/14662
Inzake: Bouwvergunning, Folckerus
straat 2
Verkorte inhoud:
Aanvraag bouwvergunning voor een
tuinhuisje met overkapping op het
perceel Fockerusstraat 2 (LB 85/05).
Geadviseerd wordt:
Bouwvergunning weigeren wegens
strijd met het geldende bestem
mingsplan.
4. Advies nr. OW/2005/14645
Inzake: Afsluiting wegen, Gemeente
Putten
Verkorte inhoud:
Het afsluiten van wegen in het kader
van het project Plusmarkt.
Geadviseerd wordt:
Geen vergunning verlenen om een
gedeelte van de Dorpsstraat niet
conform de bestemming te gebruiken
ofwel niet toestaan dat een gedeelte
van de Dorpsstraat op vrijdag
7 oktober 2005 wordt afgesloten
voor de plaatsing van een
bouwkraan.
Parafenlijst van 10 oktober 2005

BESLUIT B. EN W.
Het college besluit overeenkomstig het advies.
Het college opteert er vooralsnog voor om de
geprognotiseerde ruimte uit de september
circulaire samen met de ruimte uit de acht
maandsrapportage vanaf 2006 in te zetten voor
belastingmaatregelen. Het college tekent hierbij
uitdrukkelijk aan dat de realiseerbaarheid uiter
aard afhankelijk is van de werkelijke uitkomst van
de septembercirculaire. In het verlengde hiervan
zal voor wat de belastingverordeningen betreft
een definitief standpunt worden bepaald op basis
van het resultaat van de septembercirculaire.
Het college besluit overeenkomstig het advies,
met uitzondering van de verhoging van de post
openbaar groen, onderdeel uitbesteed werk. Het
college wenst eerst te beschikken over de toege
zegde inhoudelijke analyse van de redenen voor
de op deze post verwachte budgetoverschrijding.
Het college besluit overeenkomstig het advies.

Het college besluit overeenkomstig het advies.
Met de ontwikkelaar/aannemer zal de mogelijk
heid worden gecommuniceerd om bedoelde
werkzaamheden op maandag 10 oktober a.s. uit
te voeren. Het college is bereid voor die dag de
benodigde vergunning te verlenen. De ontwikke
laar dient er in dat geval voor te zorgen dat
omwonenden en betrokken winkeliers vooraf over
de afsluiting van een deel van de Dorpsstraat
worden geinformeerd.
Het college verzoekt overigens zorg te dragen
voor een tijdige communicatie over de planning
van de voorgenomen werkzaamheden ter plaatse.
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NR. ONDERWERP/ADVIES
1. Advies nr. OW/2005/14843
Parkeren Torenhof
2. Advies nr. BM/2005/14750
Bouwvergunning, Nijkerkerstraat 35
Verkorte inhoud:
Aanvraag bouwvergunning voor het
bouwen van een tuinmuur op het
perceel Nijkerkerstraat 35.
3. Advies nr. BM/2005/15320
Bezwaar bouwvergunning, Bijsteren,
Velden Oost, fase 1
Verkorte inhoud:
Advies inzake het bezwaarschrift,
gericht tegen het verlenen van een
vergunning voor het bouwen van
18 woningen in het gebied Bijsteren,
Velden Oost, fase 1
4. Advies nr. BM/2005/15318
Bezwaar bouwvergunning, Bijsteren,
Velden Oost, fase 1
Verkorte inhoud:
Advies inzake het bezwaarschrift,
gericht tegen het verlenen van een
vergunning voor het bouwen van
18 woningen in het gebied Bijsteren,
Velden Oost, fase 1
5. Advies nr. FIN/2005/15290
Begroting, Brandweer
Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland
Verkorte inhoud:
Programmabegroting 2006 en 1e be
grotingswijziging 2006

BESLUIT B. EN W.
De klacht over het parkeren op de Torenhof
afdoen conform conceptbrieven.
Conform concept vrijstelling als bedoeld in
artikel 19, eerste lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en bouwvergunning
verlenen.
Besluit bij ingekomen post:
Conform het advies van de commissie voor de
bezwaar- en beroepschriften wordt besloten het
bezwaar niet ontvankelijk te verklaren.

Besluit bij ingekomen post:
Conform het advies van de commissie voor de
bezwaar- en beroepschriften wordt besloten het
bezwaar niet ontvankelijk te verklaren.

In handen stellen van commissie voor Middelen.

