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OPENBARE BESLUITENLIJST (vastgesteld)

Vergadering van burgemeester en wethouders van Putten
Datum

:

12 mei 2020

Aanvang :

09.00 uur

Plaats

via Teams

:

Aanwezig:
burgemeester H.A. Lambooij,
wethouder R. Koekkoek,
wethouder E. ’t Jong,
wethouder G. Koops,
secretaris mr. F.E. Contant.

Nr.

B&W voorstel

Omschrijving

Besluit B&W

concept B&W Openbare besluitenlijst 21-4-2020

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 21 april 2020 is

Zaaknummer
1.

1096823

vastgesteld.
2.

1161508

B&W voorstel - Dienstverleningsovereenkomsten
2020 beleidstaken Wonen en Ruimtelijke Ordening

1. Akkoord gaan met het vervullen van gastheerrol voor de gemeentelijke samenwerking op de Noord Veluwe voor de beleidstaken ‘Wonen’ en ‘Ruimtelijke Ordening’
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2. Akkoord gaan met de ‘Dienstverleningsovereenkomst Wonen
2020’;
3. Akkoord gaan met de ‘Dienstverleningsovereenkomst Ruimtelijke
Ordening 2020’;
4. Het tekort ten opzichte van de begroting van € 3.589 dekken uit de
post onvoorzien.
3.

4.

1101572

1146335

B&W voorstel - Stichting Buitensport Putten, opzeg-

Conform de aangepaste concept-brief reageren richting Stichting Buiten-

gen deel erfpachtovereenkomst

sport Putten.

B&W voorstel - Jeugd

1. De regie op de vrij toegankelijke jeugdhulp en de uitvoering van niet
vrij toegankelijke jeugdhulp in de eerste lijn ter overbrugging onder
te brengen bij de gemeente Putten en de uitvoering vormgeven via
optie 2.
2. Hiervoor maximaal €226.000 per jaar beschikbaar stellen uit de
post Sociaal Team.
3. Het mandaat voor ‘Uitvoering jeugdhulp taken, zorg verlenen aan
doelgroep, toegang naar niet vrij toegankelijke hulp’ voor de directeur van Stichting Buurtzorg Nederland’ intrekken en de afdelingsmanagers van de gemeente Putten hiervoor mandateren.
4. De raad over dit besluit informeren via de aangepaste conceptraadsinformatiebrief.

5.

1099186

BW voorstel - Moties riolering en afval

De notities riolering en afval via het presidium aanbieden voor (gelijktijdige)
opiniërende bespreking door de raadscommissie EBOR op 15 juni 2020.
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6.

1150545

BW voorstel - Continuïteitsplan

1. Het continuïteitsplan vaststellen;
2. Instemmen met de notitie over geleidelijke op- en doorstart;
3. De fysieke collegevergaderingen worden met ingang van 2 juni
hervat, met inachtneming van de voorgeschreven maatregelen.

7.

1146486

B&W voorstel - aanlijn- en muilkorfgebod Apv

Een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen aan meneer V. voor zijn hond.

8.

1160056

B&W voorstel – jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021-2024 VNOG

1. De jaarstukken 2019 en de programmabegroting 2021 – 2024 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) voor kennisgeving aannemen;
2. Instemmen met het voorstel om het restant rekeningsaldo ad €
1.200.000 in te zetten t.b.v. de verbetering van het weerstandsvermogen van de VNOG en afzien van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

9.

1116876

B&W voorstel - Informatiebeveiliging Basisregistratie
Personen (BRP)

1. Invulling geven aan de aanbevelingen met betrekking tot het thema
“Bijhouding BRP” en het thema “Aanbeveling”.
2. Onderzoeken of medewerker kan worden aangesteld als fraudecoördinator
3. Niet deelnemen aan LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit) totdat
deelname vanuit de Rijksoverheid verplicht wordt gesteld.

10.

1148707

B&W voorstel – Jaarstukken 2019, 2e begrotingswij-

De jaarstukken 2019, de tweede begrotingswijziging 2020 en de program-

ziging 200 en programmabegroting 2021-2024

mabegroting 2021 – 2024 Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) voor

ODNV

kennisgeving aan de gemeenteraad aanbieden en adviseren om af te zien
van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.
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11.

1151652

B&W voorstel - beleidsregels ambtshalve verminde-

De termijn voor het verlenen van ambtshalve vermindering in de ‘Beleidsre-

ring gemeentelijke belastingen

gels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen’ wijzigen in 5 jaar
na het ontstaan van de belastingschuld.

12.

1162840

B&W voorstel - Knip Kolthoornseweg

1. De beantwoording (1162844) van de zienswijzen overnemen.
2. Een verkeersbesluit nemen om de Kolthoornseweg (gedeelte tussen inrit parkeerplaats Rood-Wit en inrit Krachtighuizerweg 40) gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen (bord model C12) en
voor deze categorie doorgang onmogelijk te maken met schrikhekken, met een tussenruimte van 1,70 meter.
3. Het verkeersbesluit voor bezwaar 6 weken ter inzage leggen.

13.

1094489

Beantwoording Motie M9 - Snel voor de sport

De concept-raadsinformatiebrief betreffende beantwoording motie M9 Snel voor de sport vaststellen.

14.

1158995

B&W voorstel – uitvoering rijksbeleid ten aanzien van

Instemmen met het uitvoeren van Rijksbeleid om de zorgstructuur in stand

zorgstructuur

te houden tijdens de coronacrisis over de periode van 1 maart tot 1 juni
2020 conform voorstel ondersteuning aanbieders voor de EHZ + OPEN
gemeenten.

15.

16.

1096664

1106508

B&W voorstel - vaststelling bestemmingsplan Bos-

De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan Boshuisweg 3A-

huisweg 3A - Veenhuizerveldweg 20A

Veenhuizerveldweg 20A vast te stellen.

B&W voorstel - vaststelling Voorlopig Ontwerp Herinrichting Stationsstraat

1. Het Voorlopig Ontwerp Herinrichting Stationsstraat vaststellen en
daarbij te kiezen voor het inrichten van een gebiedsontsluitingsweg
(50 km/uur) tussen de Mennestraat en de Industrieweg en een erftoegangsweg (30 km/uur) tussen Mennestraat en Nijkerkerstraat.
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2. Het Voorlopig Ontwerp voor een periode van 4 weken ter inzage
leggen.

17.

18.

1106414

1092552

B&W voorstel - vaststelling bestemmingsplan uitbrei-

De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan uitbreiding begraaf-

ding begraafplaats Schootmanshof

plaats Schootmanshof vast te stellen.

B&W voorstel - vestiging erfdienstbaarheden Bakkerstraat/Verlengde Dorpsstraat

1. Instemmen met het vestigen van een erfdienstbaarheid van balkon
ten laste van het gemeentelijke perceel C 10136 en ten behoeve
van Octro B.V.;
2. Instemmen met het vestigen van een erfdienstbaarheid van voetpad ten laste van het eigendom van Octro B.V. en ten gunste van
de gemeente;
3. De erfdienstbaarheden vestigen onder de in de conceptakte opgenomen voorwaarden en bepalingen.

19.

1167042

B&W voorstel – tijdelijke marktlocaties

1. De weekmarkt zoveel als mogelijk door laten gaan tijdens de herinrichting van het Fontanusplein.
2. Parkeerterrein Nieuwe Kerk huren (ca. 3.130 m2, kadastraal bekend gemeente Putten, sectie N, nummer 3846) voor € 1.000 per
maand exclusief BTW tot en met woensdag 30 december 2020.
3. De portefeuillehouder Grondzaken volmacht geven om te besluiten
tot het aangaan van de nog op te stellen huurovereenkomst.
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4. Conform het conceptbesluit twee tijdelijke locaties instellen en inrichten voor de wekelijkse warenmarkt op woensdag van 8.00 uur
tot 13.00 uur, te weten het parkeerterrein achter het gemeentehuis
bij de Brinkstraat, zoals aangegeven op de tekening in bijlage 1 bij
dit besluit (reeds gestart per 29 april 2020) en het parkeerterrein
vlakbij de Nieuwe Kerk bij de Kerkstraat, zoals aangegeven op de
tekening in bijlage 2 bij dit besluit, ingaande per 13 mei 2020.
5. Een verkeersbesluit nemen ten behoeve van de wekelijkse warenmarkt, conform het conceptbesluit.

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

19 mei 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten,

Mr. F.E. Contant

H.A. Lambooij

gemeentesecretaris

burgemeester
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