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1.

1022412

B&W Openbare besluitenlijst 24-9-2019

___

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 24 september 2019 is
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vastgesteld.
2.

1081522

B&W Voorstel_Begroting 2020-2023

1.

Instemmen met Begroting 2020-2023 en deze ter vaststelling aanbieden
aan de gemeenteraad.

2.

De raad daarbij voorstellen:
- aan het college opdracht te verlenen om de doelstellingen en speerpunten van de programma’s (behorend bij begrotingsthema’s) uit te voeren
- de bijbehorende budgetten per programma voor 2020 te autoriseren;
- in te stemmen met het nieuwe beleid en dekkingsplan, inclusief belastingmaatregelen;
- kredieten beschikbaar te stellen voor levensduur-verlengend onderhoud
en renovatie van wegen (400.000), groen (300.000) en openbare verlichting (470.000) via het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) 2020 en
Onderhoudsinvesteringen en vervanging IBOR.

3.

1076463

B&W Voorstel aankoop grond Peppelhoeve

Een strook grond van circa 38 m2 aan te kopen van de Stichting ter Verbreiding
der Waarheid tegen betaling van een vergoeding van € 2.280,- excl. BTW, kosten
koper, onder de voorwaarde dat de gemeente het bestaande hekwerk aan de
Calcariaweg verwijdert en daarnaast onder de in de conceptovereenkomst opgenomen voorwaarden en bepalingen.

4.

1081046

B&W Voorstel - Garantieregeling hypotheken

Het college stelt het volgende voorgenomen besluit vast:

renteverlaging

1.

Geen wijzigingen meer toestaan in het rentepercentage van lopende personeelshypotheken bij de gemeente;
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2.

met de Commissie voor Georganiseerd Overleg overeenkomen dat het
artikel over aanpassing van het rentepercentage geschrapt wordt.

5.

6.

1079511

1081276

B&W Voorstel - Beantwoording schriftelijke

De schriftelijke vragen beantwoorden overeenkomstig de aangepaste antwoord-

vragen art.37 RvO voetbalvelden Rood Wit '58

brief, ter beoordeling van de portefeuillehouder.
1.

B&W Voorstel - Discussienota Sport en regels

nemen van deze regels in het subsidieprogramma 2020;

Open Club subsidie

7.

1080385

Vaststellen van de regels Open Club subsidie en instemmen met het op-

B&W Voorstel GR en werkgeversvereniging

2.

De raad de discussienota sport toezenden voor opiniërende bespreking.

1.

De raad voorstellen het college toestemming te geven om in te stemmen
met de toevoeging van de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma
aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland
2016.

2.

De raad voorstellen geen wensen en bedenkingen in te dienen m.b.t. de
aansluiting van GGD NOG bij de werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen.

3.
8.

9.

1080238

1079887

Het algemeen bestuur van GGD NOG over het raadsbesluit te informeren.

Beantwoording schriftelijke vragen art. 37 RvO

De schriftelijke vragen van de fractie Gemeentebelangen over de sporthallen

van Gemeentebelangen over sporthallen

beantwoorden conform de concept-brief.

Beantwoording schriftelijke vragen art 37 RvO

De schriftelijk vragen van Gemeentebelangen over het wildraster aan de Veenhui-

van Gemeentebelangen over wildmaatregelen

zerveldweg beantwoorden conform de (aangepaste) concept-brief.

3 van 4

Veenhuizerveldweg

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Putten
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