Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van
het presidium besloten. De stukken d. en p. worden in de
desbetreffende commissies besproken.
Van de mededeling van het presidium ten aanzien van de stukken s. t/
m x wordt kennisgenomen.

Raadsvergadering 12 mei 2005
Raadsvoorstel nr. IZ/2005/5222

Agendapunt nr. 7
Putten, 29 april 2005

Onderwerp:
Ingekomen stukken
Aan de raad,
Ingekomen zijn de volgende stukken:
Stukken ten aanzien waarvan wordt voorgesteld deze voor kennisgeving aan te nemen:
a.
Van de gemeente Nieuwegein een brief, gedateerd 8 maart 2005 en ingekomen
24 maart 2005, waarbij een motie wordt toegezonden inzake de invoering van de
gekozen burgemeester (GRIFFIER/2005/4710).
b.
Van Milieudefensie een brief, gedateerd 22 maart 2005 en ingekomen 24 maart
2005, waarin wordt gevraagd deel te nemen aan de Autovrije Dag op 18 september
2005 (GRIFFIER/2005/4712).
c.
Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief,
gedateerd 29 maart 2005 en ingekomen 31 maart 2005, waarin informatie wordt
gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van
veiligheidsregio's in Nederland (GRIFFIER/2005/5036).
d.
Van de Ondernemingsraad van de gemeente Putten het jaarverslag van 2004.
e.
Van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een brief, gedateerd 20 april 2005 en
ingekomen 21 april 2005, waarbij zij haar besluit tot aanwijzing van buitenplaats
Salentein als beschermd monument toezendt en tevens verzoekt voor publicatie en
terinzagelegging zorg te dragen (GRIFFIER/2005/6704).
f.
Van Milieudefensie een brief, gedateerd 19 april 2005 en ingekomen 21 april 2005,
waarin de gemeente verzocht wordt actief deel te nemen aan de "Week van de
Vooruitgang" , welke gehouden wordt van 17 t/m 22 september 2005
(GRIFFIER/2005/6709).
g.
Van de gemeente Renkum een e-mail, gedateerd 21 april 2005 en ingekomen
21 april 2005, met het verzoek de oproep aan de Minister voor Vreemdelingenbeleid
en Integratie, om de stijging van de leges voor verblijfsvergunningen voor
vreemdelingen een halt toe te roepen en deze terug te brengen tot een aanvaardbaar
niveau, te ondersteunen (GRIFFIER/2005/6746).
h.
Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief,
gedateerd 18 april 2005 en ingekomen 25 april 2005, waarbij de brochure
Kengetallen 2005 wordt toegezonden (GRIFFIER/2005/6880).
i.
Van de Politie Noord- en Oost-Gelderland een brief, gedateerd 13 april 2005 en
ingekomen 25 april 2005, waarbij het jaarverslag en de jaarrekening over 2004
wordt toegezonden.
j.
Van de burgemeesters van Ermelo en Putten een brief, gedateerd 2 mei 2005 en
ingekomen 3 mei 2005, waarbij mededeling wordt gedaan van het voornemen om de
politieteams Ermelo en Putten samen te voegen.
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Stuk ten aanzien waarvan wordt voorgesteld dit namens de raad door het college van
burgemeester en wethouders te laten afdoen na voorafgaand overleg met de desbetreffende
raadscommissie:
k.
Van de familie Bergraat een brief, gedateerd 18 april 2005 en ingekomen 20 april
2005, waarin aandacht wordt gevraagd voor het aanpassen van de woning ten
behoeve van de gehandicapte dochter (GRIFFIER/2005/6644).
Stuk ten aanzien waarvan wordt voorgesteld dit namens de raad door het college van
burgemeester en wethouders te laten afdoen onder informatieverstrekking aan de
desbetreffende raadscommissie over deze afdoening:
l.
Van de Brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een brief, gedateerd
27 april 2005 en ingekomen 28 april 2005, waarbij de Begroting 2006 en de
Jaarrekening 2004 worden toegezonden (GRIFFIER/2005/7150).
Stuk ten aanzien waarvan wordt voorgesteld in te stemmen met het voornemen van het
college van burgemeester en wethouders om gemeentegarantie te verlenen:
m.
Van de Woningstichting Putten een brief, gedateerd 8 april 2005 en ingekomen
8 april 2005, waarbij gemeentegarantie wordt gevraagd voor een geldlening aan de
Woningstichting voor de bouw van 16 huurwoningen aan de Brinkstraat
(ROG/2005/5803).
Stukken ten aanzien waarvan wordt voorgesteld deze om advies aan het college van
burgemeester en wethouders voor te leggen:
n.
Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de
Maartcirculaire 2005, gedateerd 8 maart 2005 en ingekomen 24 maart 2005,
betreffende de bekendmaking van beleid en het geven van informatie
(GRIFFIER/2005/4717).
o.
Van de heer W.H. van de Ridder een brief, gedateerd 26 maart 2005 en ingekomen
30 maart 2005, met het verzoek om de boerderij gelegen aan de Stenenkamerseweg 8
te bestemmen voor dubbele bewoning (GRIFFIER/2005/4957).
p.
Van de heer/mevrouw J. Jansen, namens de aanwonenden van de Arendstraat, een
brief, gedateerd 27 april 2005 en ingekomen 28 april 2005, waarin zorg wordt
uitgesproken over de plannen inzake het aan- en afvoeren van verkeer voor het nieuw
te ontwikkelen plan Bijsteren (GRIFFIER/2005/7156).
Stukken ten aanzien waarvan wordt voorgesteld verzoek(st)er te berichten conform de ter
inzage gelegde conceptbrief:
q.
Van de ABVAKABO FNV een open brief, gedateerd 11 april 2005 en ingekomen
14 april 2005, betreffende de buitensporige inkomensstijgingen van de topmanagers
van Essent en Nuon (GRIFFIER/2005/6255).
r.
Van de heer/mevrouw J.W. Jansen een brief, gedateerd 15 april 2005 en ingekomen
19 april 2005, waarin naar mogelijkheden voor het innemen van een ligplaats met
een woonschip in de gemeente wordt geïnformeerd (GRIFFIER/2005/6556).
Stukken ten aanzien waarvan wordt vastgesteld dat deze op grond van het bepaalde in de
Verordening commissie Bezwaarschriften direct om advies zijn voorgelegd aan de commissie
voor de Bezwaarschriften:
s.
Van De Kempenaer Advocaten een telefax, gedateerd en ingekomen 6 april 2005,
met het voorlopige bezwaarschrift gericht tegen het besluit van de gemeenteraad van
3 maart 2005 tot het aan het openbaar verkeer onttrekken van een deel van de
Kloosterweg (BPO/2005/5677).
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t.

Van de heer/mevrouw J.J. Vierwind een telefax, gedateerd 31 maart 2005 en
ingekomen 6 april 2005, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het raadsbesluit van
3 maart 2005 tot het aan het openbaar verkeer onttrekken van een deel van de
Kloosterweg (BPO/2005/5527).

Stukken die op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht direct naar het
bevoegde bestuursorgaan (het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester)
ter behandeling zijn doorgezonden, onder gelijktijdige mededeling hiervan aan de afzender
(mandaatbesluit raad 4 maart 2004):
u.
Van de heer F.P. van Velden een e-mail, gedateerd en ingekomen 31 maart 2005,
waarin wordt verzocht om geen toestemming te geven voor de plaatsing van een
GSM-antenne nabij de Huinerschoolweg (BM/2005/5157).
v.
Van de Stichting Natuur en Milieu een brief, gedateerd 4 april 2005 en ingekomen
6 april 2005, waarin wordt verzocht wijzigingen en/of aanvullingen op de Groene
Lijst door te geven (OW/2005/5541).
Stukken die op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 160,
lid f van de Gemeentewet direct naar het bevoegde bestuursorgaan, te weten het college van
burgemeester en wethouders, ter behandeling zijn doorgezonden, tenzij de raad, voorzover
het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist:
w.
Van de Rechtbank Zutphen een brief, gedateerd 24 maart 2005 en ingekomen
29 maart 2005, waarbij de uitspraak wordt toegezonden betreffende het beroep van
Maatschap Dekker-Pasman te Putten (BPO/2005/4836).
x.
Van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak een brief, gedateerd 27 april
2005 en ingekomen 28 april 2005, betreffende een hoger beroepschrift van
G. van de Langemheen EA, inzake de opheffing van een spoorwegovergang
(BPO/2005/7152).
Het presidium van de gemeente Putten,
de griffier,
de voorzitter,
A.H.A. Werrie
mr. B.J. van Putten

