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Concept B&W Openbare Besluitenlijst 14-9-2021

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 14 september 2021 is

Zaaknummer
1.

1228336

vastgesteld.
2.

1311137

B&W Voorstel - 8-maandsrapportage 2021

1. Instemmen met de 8-maandsrapportage 2021
2. De raad voorstellen de rapportage ter kennisgeving aan te nemen en
de in de rapportage vermelde budgettaire aanpassingen vast te stellen.
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3.

1332919

B&W Voorstel - Begroting 2022

1. Na verwerking van de gemaakte opmerkingen instemmen met de Begroting 2022-202
2. de raad voorstellen opdracht te verlenen aan het college om de doelstellingen en speerpunten van de programma’s (behorend bij begrotingsthema’s) uit te voeren;
3. De bijbehorende budgetten per programma voor 2022 autoriseren;
4. De kredieten voor de (vervangings-)investeringen 2022, zoals opgenomen bijlage F Meerjaren Investeringsprogramma, beschikbaar stellen;
5. De belastingtarieven voor het jaar 2022 verhogen met een indexatie
van 2,1%;
6. Voor de indexatie van het riooltarief, afvalstoffenheffing, onderhoud
graven en begraafrechten aansluiten bij de berekening van de indexatie van de overige gemeentelijke belastingen.

4.

1314475

B&W Voorstel - Beantwoording schriftelijke vra-

Instemmen met de beantwoording van de vragen die de SGP-fractie heeft ge-

gen fractie SGP over reconstructie wegen

steld over de reconstructie van wegen en de concept-antwoordbrief versturen
conform de procedure in het kader van art. 37 RvO Gemeenteraad.

5.

1318731

B&W Voorstel - Verkeerbesluit afsluiting Steenenkamer

1. Een verkeersbesluit nemen voor de afsluiting van de Hoornsdam tijdens de werkzaamheden aan de Waterweg/ Zuiderzeestraatweg
2. Het verkeersbesluit, volgens de standaard procedure, voor 6 weken ter
inzage leggen voor bezwaar.

6.

7.

1289901

1326376

B&W Voorstel - Preventieaanpak 2021 2023 ge-

De bespreeknotitie Preventieaanpak 2021-2023 gemeente Putten voorleggen

meente Putten

aan de commissie Samenleving.

B&W Voorstel - Verkeerbesluit instellen parkeerverbod Graaf Wichmanstraat

1. Een verkeersbesluit nemen voor het instellen van een parkeerverbod in
de Graaf Wichmanstraat
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2. Het verkeersbesluit volgens de standaard procedure voor 6 weken ter
inzage te leggen voor bezwaar.
8.

1202071

B&W Voorstel - Wijziging overeenkomsten met

1. Instemmen met de SVn deelnemersovereenkomst 2022 en verplichte

SVn

annexen 1 t/m 3;
2. Instemmen met facultatieve annex 5 declaratieproces voor het declaratieproces van de Toekomstbestendig Wonen Lening, Duurzaamheidslening en de Stimuleringslening;
3. De extra kosten voor de beheervergoeding à € 2.000 meenemen bij de
4-maandsrapportage 2022.

9.

1329934

B&W Voorstel - Beantwoording art. 37 RvO-vragen GB aanbesteding Wmo

1. Instemmen met de beantwoording van de vragen die de fractie Gemeentebelangen heeft gesteld over de aanbesteding Wmo.
2. De concept-antwoordbrief versturen conform de procedure in het kader
van art. 37 RvO Gemeenteraad.

10.

1334751

B&W Voorstel - Notitie Kapitaalgoederen 2018-

1. De actualisatie van de Notitie Kapitaalgoederen 2018-2022 vaststellen.

2022 - actualisatie / herijking

2. De raad hierover informeren door de raadsbrief te versturen.
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