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Omschrijving

Besluit B&W

concept B&W openbare Besluitenlijst 10-3-2020

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 10 maart 2020 is

____ Zaaknummer.
1.

1096823

vastgesteld.
2.

1115317

B&W Voorstel Regio- en beleidsplan beschermd

1.

Het regio- en beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke op-

wonen en maatschappelijke opvang Noord-

vang Noord-Veluwe 2020-2023: Samen thuis op de Noord-Veluwe ter

Veluwe 2020-2023: Samen thuis op de Noord-

vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
2.

Veluwe

Bij de uitvoering van het regio- en beleidsplan Samen thuis op de
Noord-Veluwe de adviezen van de Sociale Adviesraden meenemen,
zoals vermeld in de concept-reactie aan de adviesraden.
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3.

De adviesraden informeren conform de concept-brief.

4.

Wethouder Van Noort van de gemeente Harderwijk machtigen om deze brief namens de gemeente Putten te ondertekenen.

5.

De regionale samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen en
maatschappelijke opvang Noord-Veluwe 2020-2023 vaststellen.

3.

4.

5.

1116009

1118206

1092042

B&W Voorstel beantwoording schriftelijke vragen

De vragen van de SGP fractie beantwoorden conform de aangepaste concept-

art. 37 RvO - Henslare

brief

B&W Voorstel Beantwoording schriftelijke vragen

De vragen van Gemeentebelangen over het grondwatergebruik door het

art. 37 RvO - Grondwatergebruik Bosbad

Bosbad beantwoorden conform de aangepaste concept-brief.

B&W Voorstel Tijdelijke verhuur politiebureau aan

1.

Provincie

Het gedeelte van het politiebureau dat voorheen door de gemeente
werd gebruikt te verhuren;

2.

Het onder 1. benoemde deel verhuren aan de Provincie Gelderland;

3.

Dit doen voor de duur van één jaar met de optie tot verlenging van één
jaar;

4.

Dit doen voor een bedrag van € 5.200,- per jaar (excl. BTW);

5.

De verhuur aangaan onder de in de conceptovereenkomst opgenomen
voorwaarden en bepalingen.

6.

1116530

VB&W Voorstel vaststelling reglement Burgerlijke

Het Reglement Burgerlijke Stand gemeente Putten 2020 vaststellen in verband

stand gemeente Putten 2020

met aanpassing van artikel 1:16 Burgerlijk Wetboek (aanwijzing van een ambtenaar van de burgerlijke stand).

7.

1113036

B&W Voorstel Betaling doorgeschoven BTW over

Een bedrag van € 4.703,- betalen aan Veilig Thuis over 2019 voor compensa-

2019 aan Veilig Thuis

tie BTW.
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8.

9.

1117986

1093181

B&W Voorstel Jaarverslag Leerlingzaken

Het jaarverslag leerlingzaken 2018/2019 via de concept- raadsinformatiebrief

2018/2019

aanbieden aan de gemeenteraad.

B&W Voorstel jaarverslag 2018 en begroting 2020

Het jaarverslag 2018, de controleverklaring van het jaarverslag en de begroting

stichting Proo

2020 van Stichting Proo via de concept-raadsinformatiebrief aanbieden aan de
gemeenteraad.

10.

11.

1117264

1102755

B&W Voorstel - Intrekken straatnaam Weerden-

De straatnaam Weerdenseweg intrekken en het Nationaal Wegenbestand

seweg

hierop aan (laten) passen.

B&W Voorstel - Aanvraag ontheffing verbranden

De aanvraag om ontheffing verbranden snoeihout te weigeren

snoeihout
12.

1117453

1.

B&W Voorstel - aanvragen terrasvergunning

vergunning verlenen aan De Dikke Deur voor het gebruik van de weg
als terras.

"Oranjeplein"
2.

weigeren vergunning Chicky's Fresh Potatoes voor het gebruik van de
weg als terras.

3.

weigeren vergunning Grandcafé 2Brothers 2.0 voor het gebruik van de
weg als terras.

13.

1070880

Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift

Beslissing op bezwaar

tegen de weigering van het kappen van twee bomen ongegrond verklaren en
het bestreden besluit in stand houden.
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Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Putten
d.d.

24 maart 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten,

Mr. F.E. Contant
gemeentesecretaris
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