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Nr.

B&W voorstel

Omschrijving

Besluit B&W

concept B&W Openbare besluitenlijst

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 3 maart 2020 is vastgesteld.

Zaaknummer

1.

1096823

3-3-2020
2.

1114300

B&W Voorstel - Beantwoording schriftelijke

Instemmen met de beantwoording van de vragen die de fractie Gemeentebelangen

vragen art. 37 RvO

heeft gesteld over het aantal parkeerplaatsen bij het NS-station en de concept-brief

_____________________________________ versturen conform de procedure in het kader van art. 37 RvO Gemeenteraad.

1 van 4

1049276

B&W Voorstel - Oplaadinfrastructuur

1.

De “Uitvoeringsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente
Putten” (nr. 1049279) vaststellen.

2.

De plaatsing van openbare laadpalen in de gemeente conform een ‘open
markt model’, openstellen voor marktpartijen die zich conformeren aan de
uitvoeringsregels.

3.

De ‘Standaard overeenkomst oplaadinfrastructuur’ (nr. 1094406) vaststellen
als standaard overeenkomst met marktpartijen.

4.

Een overeenkomst (nr .1049463) aangaan met marktpartij Allego B.V.

5.

De raad hierover via de concept-raadsinformatiebrief (nr. 1049464) informeren.

6.

Bij de uitvoering drukbezette parkeerlocaties zoveel mogelijk ontzien door
minder drukbezette locaties voor laadpalen in te zetten.

1101700

B&W voorstel - Hoge Eng Oost 54A

1.

Het college neemt het voorgenomen besluit om op basis van het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten via een tijdelijke omgevingsvergunning
medewerking te verlenen aan huisvesting van de doelgroep van beleid op
het perceel Hoge-Eng-Oost 54A;

2.

Conform afspraak wordt de commissie Ruimte geconsulteerd over het voorgenomen besluit.

1109678

1117381

B&W Voorstel - Verzoek verhuur vier wo-

Aan SGVT en Woningstichting Putten aangeven dat het college positief staat tegen-

ningen door WSP in Rimpeler aan SGVT

over het verzoek om vier woningen in Rimpeler te verhuren aan SGVT.

B&W Voorstel - KROK Bemog 4 kavels -

1.

In stemmen met de kooprealisatieovereenkomst voor Bemog.

fase 1

2.

De kooprealisatieovereenkomst tekenen en overgaan tot grondverkoop.

7.

1116392

B&W Voorstel - Stedenbouwkundigplan

1.

de gemeenteraad tijdens de informatieavond van 26 maart.

voor locatie Hilary en Goorzicht (Husselsesteeg 22 en 24)

het stedenbouwkundig plan vrijgeven en deze ter informatie aanbieden aan

2.

instemmen met de intentieovereenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan de ontwikkelende partij van het voormalige recreatiepark Hilary.

8.

9.

10.

1117807

1114509

1117155

B&W Voorstel - Beantwoording vragen

De schriftelijke vragen ex artikel 37 RvO gemeenteraad van Gemeentebelangen over

Gemeentebelangen over Van Deuveren

de rechtszaak Van Deuveren beantwoorden via de aangepaste antwoord-brief.

B&W Voorstel - reactie op ongevraagd

Instemmen met de concept-brief om hiermee te reageren op het ongevraagd advies

advies jeugdhulp

jeugdhulp van de Participatieraad.

B&W Voorstel - Technische uitwijk in geval

1.

Technische uitwijkomgeving in eigen beheer organiseren (minimale variant);

van calamiteiten

2.

Redundante Gemnet-verbinding aanleggen;

3.

Aces IT opdracht geven voor de realisatie van de uitwijkomgeving.

4.

De totale kosten van € 40.800,00 , bestaande uit de benodigde investering €
15.600,00 en onderhoudskosten voor 4 jaar van totaal € 25.200,00, dekken
vanuit het MIP automatisering (ICT).

11.

1111131

B&W Voorstel - Advies Verkenners Kop van

1.

Kennisnemen van het advies van de verkenners.

de Veluwe

2.

De afdeling Samenleving laten nagaan wat de mogelijke consequenties zijn
van het overstappen van Elburg en Nunspeet naar de arbeidsmarktregio IJsselvecht.

12.

1078630

B&W Voorstel - Schootmanshof fase 3

1.

Instemmen met het uitbreidingsplan voor de begraafplaats Schootmanshof.

2.

Instemmen met de aanleg van een eigen toiletvoorziening.

3.

De gemeenteraad vragen een krediet beschikbaar te stellen van € 541.000,-
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en de jaarlijkse beheerkosten a € 27.500,- vanaf 2021 dekken uit de bijdragen voor grafonderhoud.
13.

1114490

B&W Voorstel - Beantwoording schriftelijke

De concept-beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 37 RvO gemeente-

vragen art 37 Gemeentebelangen huisves-

raad van Gemeentebelangen vaststellen.

ting arbeidsmigranten
14.

1117351

B&W Voorstel - jaarverslagbuurtbemidde-

1.

Het jaarverslag Buurtbemiddeling 2019 voor kennisgeving aannemen.

ling 2019

2.

Het jaarverslag Buurtbemiddeling 2019 met raadsinformatiebrief aanbieden
aan de gemeenteraad.

15.

1115146

B&W Voorstel - Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling per 1 april 2020 tot en met 31 december 2021 uit laten voeren door
Stichting Welzin.

16.

1114292

B&W Voorstel - beantwoording schriftelijke

De concept-beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 37 RvO gemeente-

vragen art 37 Gemeentebelangen aankoop

raad van Gemeentebelangen vaststellen.

gronden Husselsesteeg
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Putten
d.d.

17 maart 2020
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