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OPENBARE BESLUITENLIJST (vastgesteld)

Vergadering van burgemeester en wethouders van Putten
Datum

:

3 maart 2020

Aanvang:

09.00 uur

Plaats

Vergaderzaal De Keut

:

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

Nr.

B&W voorstel

Omschrijving

Besluit B&W

concept B&W openbare Besluitenlijst 18-2-2020

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 18 februari 2020 is

Zaaknummer

1.

1096823

vastgesteld.
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2.

1113113

B&W voorstel aanschaf andere bedrijfsauto 2020

1.

Tot aanschaf van de Toyota RAV 4 Hybride als nieuw BOA-voertuig
overgaan;

2.

De aanschaf te dekken uit het daarvoor in de begroting opgenomen
budget van € 45.000.

3.

1114764

B&W Voorstel - Aanvraag Voorbereidingskrediet

1.

Instemmen met de inhoud van het projectvoorstel;

Voorthuizerstraat - Van Geenstraat

2.

De raad voorstellen een voorbereidingskrediet van € 60.000,- beschikbaar te stellen en dit te dekken vanuit het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP), zoals dat reeds in de begroting 2020 is vastgesteld
(conform notitie kapitaalgoederen 2018 -2022).

4.

5.

1089822

1112504

B&W Voorstel - Beslissing op bezwaar tegen

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften het bezwaar van

handhavend optreden strijdig gebruik Hoge Eng-

Huisvesting.nl niet ontvankelijk te verklaren en het bezwaar van de heer V

Oost 54

ongegrond verklaren.

B&W Voorstel - Vergunningaanvraag tijdelijk

Meewerken aan de vergunningaanvraag tot vergroting van de oppervlakte van

afwijken bestemmingsplan Kerkstraat 100

de winkelruimte voor tijdelijke detailhandel aan de Kerkstraat 100, onder de
voorwaarden dat dit uitsluitend de resterende tijd van de huidige periode geldt
(driejaar en negen maanden), zonder mogelijkheid van verlenging én geen
sprake is van verruiming van openingstijden.

6.

1082997

B&W Voorstel beslissing op bezwaar tegen be-

1.

stuurlijke boetes van 3-9-2019 gastouderopvang

het advies van de commissie overnemen en op grond van de in het
advies genoemde overwegingen het bezwaar:

2 van 5

- gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen voor zover dit is gericht tegen de boete van € 2.000,- wegens het niet aanwezig hebben op de opvanglocatie van de door bezwaarde ondertekende
risico-inventarisatie op de opvanglocatie.
- overigens ongegrond te verklaren nu de overige opgelegde boetes
tot een bedrag van in totaal € 10.000,- op juiste gronden zijn opgelegd.
2.

Bezwaarde door middel van de concept-beschikking van de beslissing
op de hoogte brengen.

7.

1109495

B&W Voorstel over PIA zaaksysteem Djuma

Het advies van de Functionaris Gegevensbescherming naar aanleiding van de
Privacy Impact Assessment (PIA rapportage) Djuma 2019 opvolgen.

8.

1111711

B&W Voorstel Tussentijdse verlenging uitgifteter-

1.

mijn graven

De mogelijkheid bieden om bij een bijzetting in een bestaand graf,
waarvan de termijn nog niet is verstreken, de uitgiftetermijn te verlengen met een periode van tien jaar of een veelvoud daarvan, met een
maximum van dertig jaar.

2.

De raad voorstellen daartoe de 3e wijziging van de Verordening op het
beheer en het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen 2013 vast te
stellen.

3.

Bij de heffing van de grafrechten voor een tussentijdse verlenging rekening houden met de reeds betaalde grafrechten.

4.

De raad voorstellen de 1e wijziging van de Verordening op de heffing
en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020 vast te stellen.
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9.

1112583

B&W Voorstel 2x gehandicaptenparkeerplaats

1.

Achterstraat

Een verkeersbesluit nemen om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te realiseren nabij Achterstraat 6 en deze ter inzage leggen
voor een bezwaarperiode van 6 weken;

2.

Een verkeersbesluit nemen om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te realiseren nabij Achterstraat 93 en deze ter inzage leggen voor een bezwaarperiode van 6 weken.

10.

11.

1107588

1114875

B&W Voorstel - Drinkwatervoorziening nu en in de

Instemmen met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze

toekomst

aanbieden aan de raad.

B&W Voorstel bestuuropdracht Bibliotheek

1.

Noordwest Veluwe 2020

looptijd van vierjaar vaststellen;
2.

12.

13.

1082484

1101726

De bestuursopdracht voor de Bibliotheek Noordwest Veluwe met een
De Bibliotheek hierover schriftelijk informeren.

B&W Voorstel Inzet JongPutten binnen het bewe-

De cofinanciering van het onderwijs voor de inzet van JongPutten als gymdo-

gingsonderwijs schooljaar '20 - '21

cent voor het schooljaar 2020-2021 vaststellen op € 10,- per leerling.

B&W Voorstel informatiebrief raad voortgang

Kennis nemen van de voortgangsinformatie aangaande het programma Vitale

Vitale Vakantieparken / Veluwe op 1

Vakantieparken en de samenwerking Veluwe-op-1 en de lokale invulling hiervan en de raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

14.

1116427

B&W Voorstel Verlenging aandeelhoudersover-

Instemmen met de verlenging van de aandeelhoudersovereenkomst Leisure-

eenkomst Leisurelands

lands tot 31 december 2021.
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15.

1111161

B&W Voorstel aanpassing subsidieprogramma

1.

2020 v2

Het toegekende subsidiebedrag voor Boekenuitleen De Aker wijzigen
van € 12.160,- in € 13.900,- voor het jaar 2020;

2.

Het subsidiebedrag voor Stichting Randmeerconcerten correct vermelden op pagina 14, namelijk € 1.000,-;

3.

De subsidieregeling genaamd Inclusiefonds ten behoeve van de Inclusieagenda vaststellen

4.

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

10 maart 2020

Burgemeester en

^jVl-r'F.E. Contant
gemeentesecretaris

:s van de gemeente Putten,

H.A. Lambooij
burgemeester
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Het aldus gewijzigde Subsidieprogramma 2020 aangepast vaststellen.

