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1101319

B&W Voorstel - inzameling oud papier

1.

Aan de inhoud van notitie wordt een scenario 4 toegevoegd, te weten
inzameling door de eigen dienst;

2.

Bij de opbrengsten van oud papier wordt vermeld dat de opbrengst
zonder aftrek van kosten € 40 bedraagt en na aftrek van kosten € 13

3.

Wethouder Koekkoek is gemachtigd om de eindversie waarin beide
eerdere punten zijn verwerkt namens het college te accorderen.

1100677

B&W Voorstel - concept opdracht en kaders

1.

In overleg met wethouder Priem wordt bezien of de benaming van de

organisatie voor sociaal werk/ brede welzijnsin-

nieuwe organisatie voor maatschappelijk werk of brede welzijnsorgani-

stelling

satie nog aanpassing behoeft;
2.

Wethouder Priem is gemachtigd om de eindversie van de notitie namens het college te accorderen, waarna deze via het presidium ter
consultatie aan de commissie Samenleving wordt aangeboden.

1098741

1078969

B&W Voorstel - principeverzoek Roosendaalse-

Het college wil met de iniatiefnemer in gesprek over de optie van woningbouw

weg 109

op de complete locatie, die nu bedrijfsbestemming heeft.

B&W Voorstel - wijzigingsplan Nijkerker-

1.

24 vaststellen;

straat/Handelsweg

1075764

1102403

Het ontwerp-wijzigingsplan perceel Nijkerkerstraat en Handelsweg 22-

2.

Geen exploitatieplan vaststellen.

B&W Voorstel - wijzigingsplan Krachtighuizerweg

1.

Het ontwerp-wijzigingsplan Krachtighuizerweg 40 vaststellen;

40

2.

Geen exploitatieplan vaststellen.

B&W Voorstel - Toezicht op Wmo door Visible

1.

Een tijdelijke overeenkomst met bureau Visible aangaan voor het uitvoeren van het preventief onderzoek in het kader van de Wmo 2015,

onder voorwaarde dat hiervoor regulier budget binnen de begroting
beschikbaar is;
2.

De directeur van het bureau Visible voor de duur van de opdracht te
aanwijzen als Toezichthoudend ambtenaar Wmo ex artikel 6.1.

8.

9.

1065121

1107134

B&W Voorstel - Bestemmingsplan Krachtighui-

Het ontwerp-bestemmingsplan Krachtighuizerweg 37a en b inclusief 2 ziens-

zerweg 37a en b

wijzen ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden.

B&W Voorstel - Financiële paragraaf bij prestatie-

1.

Constateren dat op basis van de financiële ratio's de uitvoering van de
prestatieafspraken 2020 voor WSP haalbaar lijkt.

afspraken 2020 Woningstichting Putten (WSP)
2.

Constateren dat WSP voor het realiseren van haar duurzaamheidsambities afhankelijk is van anderen.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Putten
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