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Besluit B&W

Zaaknummer

1.

1022412

B&W Openbare besluitenlijst 10-9-2019

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 10 september 2019 is
vastgesteld.

2.

1077058

B&W Voorstel - vaststelling bestemmings-

1.

1 van 4

Het ontwerpbestemmingsplan, inclusief de zienswijzennota, ter vaststelling

plan Garderenseweg 62

voorleggen aan de gemeenteraad;
2.

Het besluit hogere grenswaarde voor de locatie Garderenseweg 62 vaststellen.

3.

1077924

B&W Voorstel convenant landelijke toegan-

1.

kelijkheid MO en model-beleidsregels

Het convenant landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang ondertekenen;

2.

De model-beleidsregels als omschreven in het convenant voor de uitvoering
van de landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang vaststellen;

3.

Wethouder Priem mandateren om het convenant landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke opvang te ondertekenen;

4.

Het convenant als addendum opnemen op de bestaande Wmobeleidsregels en deze op een nader te bepalen moment te integreren in de
lokale Wmo-beleidsregels.

4.
5.

1078658
1048171

B&W Voorstel - Raadsinformatiebrief inkoop

De raad via de griffie informeren over de inkoop van Wmo-maatwerkvoorzieningen

Wmo maatwerkvoorzieningen 2021

2021.

B&W Voorstel - Principeverzoek Husselse-

Initiatiefnemer per brief meedelen dat:

steeg 22

1.

het college in beginsel bereid is om mee te werken aan het verzoek van
transformatie van recreatie naar wonen;

2.

de voorkeur uitgaat naar een gezamenlijke ontwikkeling met recreatiepark
Goorzicht (Husselsesteeg 24) en daarbij wordt uitgegaan van één stedenbouwkundige ontwikkeling;

3.

over de verdere (stedenbouwkundige) uitwerking van het plan, mogelijk
overdracht van gronden en communicatie met externen nader afspraken
gemaakt moeten worden.

2 van 4

6.

1080486

B&W Voorstel Integrale ketenaanpak midde-

1.

De Integrale aanpak middelengebruik 2019-2021 vaststellen.

lengebruik 2019-2021

2.

De Integrale aanpak middelengebruik 2019-2021 ter vaststelling aanbieden
aan de raad.

7.

1075770

B&W Voorstel - Vaststelling gewijzigde

Vaststellen gewijzigde Bijlage 1 van het Privacyreglement Basisregistratie Personen

Bijlage 1 van het Privacyreglement Basisre-

Putten 2019.

gistratie Personen Putten 2019
8.

1078949

B&W Voorstel aanmelden garantiefonds

1.

Deelnemen aan het garantiefonds schuldsanering

2.

Hiervoor een bedrag van € 13.886,00 (€ 0,57 per inwoner) beschikbaar stellen;

3.

Deze kosten dekken uit de stelpost Schuld en Armoede en het budget Armoedebeleid.

9.

1074909

B&W Voorstel - Instellen gereserveerde

1.

plaats in te stellen nabij Roosendaalseweg 110.

gehandicaptenparkeerplaats nabij Roosendaalseweg 110

Een verkeersbesluit nemen om een gereserveerde gehandicaptenparkeer-

2.

Het verkeersbesluit ter inzage leggen voor een bezwaarperiode van 6 weken.

10.

1076532

B&W Voorstel - verlenging contracten

Contracten jeugdhulp verlengen per 2020 voor de duur van 1 jaar.

Jeugdhulp per 2020 voor 1 jaar
11.

1080537

B&W Voorstel aanvraag subsidie korte

1.

Instemmen met het indienen van een aanvraag voor de subsidieregeling
POP3 Korte voorzieningsketens van provincie Gelderland

voorzieningsketens
2.

Instemmen met gemeente Ermelo als penvoerder voor deze aanvraag,
vanuit haar rol als gastheergemeente voor de taak toerisme en recreatie op

3 van 4

de Noord-Veluwe
3.

De voor de aanvraag verplichte bijlage ‘Samenwerkingsovereenkomst
POP3’ namens gemeente Putten ondertekenen.

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