Documentnr. 1174170

OPENBARE BESLUITENLIJST (vastgesteld)

Vergadering van burgemeester en wethouders van Putten
Datum

:

2 juni 2020

Aanvang :

09.00 uur

Plaats

De Keut

:

Aanwezig:
burgemeester H.A. Lambooij,
wethouder R. Koekkoek,
wethouder E. ’t Jong,
wethouder G. Koops,
secretaris mr. F.E. Contant.
Nr.

B&W voorstel

Omschrijving

Besluit B&W
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De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 26 mei 2020 is

Zaaknummer
1.

1096823

vastgesteld.
2.

1165211

B&W Voorstel - Raadsinformatiebrief scenario's Grip

Instemmen met de via wethouder Koops te checken concept-

op Jeugdhulp en Grip op WMO

raadsinformatiebrief ter voldoening aan de toezegging om de raad per
kwartaal te informeren over de resultaten van de scenario's Grip op Jeugdhulp en van de scenario's Grip op WMO.
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3.

1166398

B&W Voorstel - beantwoording art. 37 RvO-vragen

Instemmen met via secretaris en portefeuillehouder aan te vullen concept-

van Gemeentebelangen over financiële problemen bij

beantwoording van de schriftelijke vragen van Gemeentebelangen over de

sportverenigingen door corona.

mogelijke financiële problemen bij sportverenigingen in relatie tot de corona-maatregelingen.

4.

1170487

B&W Voorstel - Raadsinformatiebrief Dromenlab

Instemmen met het versturen van de raadsinformatiebrief Dromenlab
update mei 2020.

5.

1170407

B&W Voorstel - verzoek tot heroverweging besluit

Op basis van het ontbreken van de (boekhoudkundig aanwezige) onder-

Stroud

houdsvoorziening en minder terug te vorderen BTW,
besluit het college in heroverweging het bestuur van Stroud niet aan de
terugbetalingsverplichting van € 75.000 te houden.

6.

1170326

B&W Voorstel - Verzoek intentieverklaring nieuw-

De intentieverklaring afgeven middels de concept-brief.

bouwproject Bilderdijkstraat door WSP
7.

1062968

B&W Voorstel - definitief planschadeadvies Davelaarsgoed 48 en Davelaarsgoed 50

1. Aan aanvrager van Davelaarsgoed 48 en Davelaarsgoed 50 een
tegemoetkoming in planschade toekennen van respectievelijk €
20.400,- en € 20.720,- en deze verhogen met de wettelijke rente
vanaf de dag van ontvangst van het verzoek tot de dag van de uitbetaling. Eveneens het betaalde griffierecht van € 300,- terugbetalen.
2. De tegemoetkoming in planschade ten laste van het budget van
Rimpeler brengen.

8.

1159810

B&W Voorstel - geprepareerde voorwerpen

Een last onder dwangsom opleggen aan de heer A. vanwege het overtreden van artikel 2:44a Apv (vervoer geprepareerde voorwerpen).
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9.

1114746

B&W Voorstel - Huddingweg 5

1. Het college staat positief tegenover de aanvraag en start hiervoor
een binnenplanse wijzigingsprocedure op (mits de provincie akkoord is met het ontwerpplan);
2. Bij het uitblijven van zienswijzen wordt het ontwerp wijzigingsplan
op de 1e dinsdag na het verstrijken van de periode van terinzagelegging aangemerkt als het vastgestelde wijzigingsplan.
3. Het plan als bedoeld onder 2. wordt vervolgens nog zes weken ter
inzage gelegd.

10.

1169242

B&W-voorstel Mandaat Europese aanbesteding en
gunning contracten wegenzout

1. De levering van wegenzout aan 13 gemeenten gezamenlijk aanbesteden met het aanbestedingsteam.
2. De gemeente Oldebroek als aanbestedende dienst en contractbeherende partij laten optreden, mede namens de andere deelnemende gemeenten.
3. Het college van B&W van de gemeente Oldebroek machtigen tot
het bekrachtigen van (voorlopige) gunning- en afwijzingsbesluiten.
4. Als gunningscriterium de economische meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van de 80% prijs - 20% kwaliteit verhouding
hanteren.
5. De ondertekening van de te sluiten “Raamovereenkomst(en) Wegenzout”, via machtiging van de burgemeester aan de burgemeester van de gemeente Oldebroek te laten plaatsvinden.
6. De kosten van de bijbehorende werkzaamheden door het ISNV en
de heer H. Prins voor deze aanbesteding evenredig verdelen over
de 13 gemeenten (ieder 1/13e deel), alsmede de kosten voor het
contractbeheer in de periode 1 november 2020 t/m 31 oktober
2024.

3 van 4

11.

1117036

Verkeersbesluit - Stopverbod nabij de Vrouw van

1. Een ontwerp verkeersbesluit (1117039) nemen om een stopverbod

Putten

nabij de ingang van de Vrouw van Putten (Van Haersma de Withstraat) in te stellen.
2. Het ontwerp verkeersbesluit, volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor 6 weken ter inzage te leggen voor inspraakreacties.

12.

13.

1170059

1168041

B&W Voorstel gunning werk Herinrichting Steenen-

Het werk Herinrichting Steenenkamer fase 2 gunnen aan Schagen Infra BV

kamer fase 2

voor een bedrag van € 731.000,-- exclusief BTW.

B&W-Voorstel - Volmacht verlenen aan Kees Aal-

De volmacht verlenen aan de heer Aalders om subsidieaanvragen te ver-

ders, inzake de Subs

zorgen en om via Stichting Part-Ner een certificaat te kunnen aanvragen
voor de gronden vallend binnen de subsidieaanvraag i.h.k.v. de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer.

14.

1118176

B&W Voorstel jaarverslag gemeentearchief

Verantwoording afleggen aan de gemeenteraad door het aanbieden van het
jaarverslag.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Putten d.d. 9 juni 2020
Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten,

Mr. F.E. Contant

H.A. Lambooij

gemeentesecretaris

burgemeester
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