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Nr.

B&W voorstel

Omschrijving

Besluit B&W

Concept B&W Openbare Besluitenlijst 9 fe-

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 9 februari 2021 is vastge-

bruari 2021

steld.

Zaaknummer
1.

1228336
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2.

3.

1259806

1212576

B&W Voorstel - Regionale aanbieding inhou-

De raad informeren over de inhoudelijke richting van de RES 1.0 middels de regio-

delijke richting RES 1.0

nale aanbieding en bijbehorende documenten.

B&W Voorstel - Bespreeknotitie Business-

De bespreeknotitie Businesscase binnensportaccommodatie vaststellen.

case binnensportaccommodatie

4.

1255200

B&W Voorstel - Bestemmingsplan langdurige

1. Het college staat positief tegenover het inpassen van de zelfstandige bewo-

woonsituaties

ning van de in de bijlage genoemde panden start daarvoor een bestemmingsplanprocedure op via één gezamenlijke bestemmingsplanwijziging;
2. Qua systematiek uitgaan van een bestemming "kleine (plattelands)woning"
en een afwijkingsmogelijkheid opnemen voor het verplaatsen van een
kleine (plattelands)woning die aan de hoofdwoning vast zit, mits de inhoud
van de kleine woning niet toeneemt en de woningen aaneen gebouwd blijven;
3. Voor het perceel Telgterweg 22A-22B wordt niet meegewerkt aan een andere insteek van het beleid en moeten voldoende sloopmeters aangekocht
moeten worden;
4. Voor het perceel Volenbekerweg 1 wordt medewerking verleend aan maatwerk, bestaande uit het het behoud van 150m² aan oude bijgebouwen op
het perceel en onder de voorwaarden dat er voldoende sloopmeters worden aangekocht en er een landschappelijk inpassingsplan wordt uitgevoerd.
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5.

1257909

B&W Voorstel - Omgevingsvergunning voor

1. Afwijken van het negatieve welstandsadvies in het kader van de aange-

het bouwen van 8 woningen Matchpoint

vraagde vergunning voor de bouw van 8 woningen op de locatie Matchpoint;
2. De aangevraagde vergunning verlenen conform de concept beschikking.

6.

1207175

B&W Voorstel - Verzoek overname weg

Het verzoek om overname van de mandelige weg, kadastraal bekend gemeente
Putten, sectie C, 11698, afwijzen.

7.

1259969

B&W Voorstel - Voorlopige uitkomsten herij-

1. De voorlopige uitkomsten meenemen in de Kadernota 2022, in afwachting

king

van definitieve besluitvorming nieuw kabinet.
2. Instemmen met de raadsinformatiebrief “Voorlopig effect herijking gemeentefonds 2023” en verzending hiervan aan de raad.

8.

1233220

B&W Voorstel - Collegevoorstel Vaststellen

1. Op basis van de reacties van bewoners en bedrijven het Definitief Ontwerp

DO Herinrichting Jan Nijenhuisstraat - Wal-

(DO) voor de herinrichting van de Jan Nijenhuisstraat - Wallenbergstraat

lenbergstraat

vaststellen en de raad hierover informeren.
2. De bewoners en belanghebbenden per brief informeren over dit besluit en
gelegenheid geven kennis te nemen van het Definitief Ontwerp.

9.

1251614

B&W Voorstel - Opstarten bestemmingsplan

1. De bestemmingsplanprocedure starten voor de ontwikkeling van De

De Schauwhof

Schauwhof;
2. Een flexibiliteitsbepaling opnemen om in de toekomst de zorgstudio’s om te
kunnen zetten naar reguliere huurwoningen;
3. 13.000 euro in rekening brengen bij Woningstichting Putten op basis van
Nota Kostenverhaal.
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10.

1186771

B&W Voorstel - Bezwaren omgevingsvergun-

1. Eén van de ingediende bezwaren niet-ontvankelijk verklaren.

ning Burg. Roosmale Nepveulaan 16

2. Naar aanleiding van twee ingediende bezwaren de eerder verleende vergunning herroepen en daarvoor in plaats een nieuw besluit nemen waar de
omgevingsvergunning met een uitgebreide motivering opnieuw wordt verleend.
3. Aan één van de bewaarmakers proceskostenvergoeding toewijzen op
grond van het bepaalde in artikel 7:15 Awb

11.
12.
13.

1146968
1252885
1251430

B&W Voorstel - Continuïteitsbijdrage Buurt-

Het verzoek om een continuïteitsbijdrage van Buurtvereniging Krachtighuizen afwij-

vereniging Krachtighuizen

zen.

B&W Voorstel - Jaarverantwoording 2019 -

Aan de gemeenteraad een afschrift van de jaarverantwoording Kinderopvang 2019

analyse van de Inspectie van het Onderwijs

sturen met begeleidende raadsbrief.

B&W Voorstel - Schriftelijke vragen art 37

Instemmen met de beantwoording van de vragen op basis van artikel 37 RvO Ge-

RvO - Wij Putten - Gebruik 3-MMC

meenteraad, die de fractie van Wij Putten heeft gesteld over het gebruik van 3MMC.

14.

1207139

B&W Voorstel - Besluit op bezwaar mevrouw

Het advies de commissie bezwaarschriften woonruimteverdeling overnemen en het

P.

bezwaar ongegrond verklaren.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Putten d.d. 2 maart 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten,

Mr. F.E. Contant

H.A. Lambooij

gemeentesecretaris

burgemeester
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