Documentnr. 1105487

gemeente
putten

OPENBARE BESLUITENLIJST (vastgesteld)

Vergadering van burgemeester en wethouders van Putten
Datum

:

7 januari 2020

Aanvang :

09.00 uur

Plaats

Vergaderzaal De Keut

:

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

Nr.

B&W voorstel

Omschrijving

Besluit B&W

concept B&W Openbare besluitenlijst 17-12-2019

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 17 december 2019 is

Zaaknummer

1.

1022412

vastgesteld.
2.

1090427

1.

B&W Voorstel verhuur grond Nijkerkerstraat 22
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Een strook gemeentegrond van circa 754 m2, kadastraal bekend ge-

meente Putten sectie N nummer 4829 gedeeltelijk, te verhuren;
2.

De strook grond te verhuren aan de aangrenzende buurman, als voorgesteld;

3.

Dit te doen voor een prijs van € 377,- per jaar, onder de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden en bepalingen.

3.

1092851

B&W Voorstel - Principeverzoek herinrichting

1.

Geen medewerking verlenen aan het principeverzoek;

recreatieterrein Krachtighuizerweg 34

2.

Middels de aangepaste concept-brief indieners informeren over wat
mogelijk is.

4.

1022825

B&W Voorstel huisvesting arbeidsmigranten: vast-

1.

stellen beleidsregels

gen voor de huisvesting van arbeidsmigranten vaststellen
2.

5.

6.

1092794

1082236

de beleidsregels voor het verlenen van tijdelijke omgevingsvergunninde raad informeren via de raadsinformatiebrief.

B&W Voorstel - gemeenteraad informeren over

De gemeenteraad via de concept-raadsinformatief informeren over de situatie

stikstof

met betrekking tot stikstof/ PAS.

B&W Voorstel - Intrekken verkeersbesluit parkeer-

1.

schijf-zone Stroud

Het advies van de Commissie Bezwaarschriften overnemen en het
verkeersbesluit parkeerschijfzone Stroud (618979) intrekken.

2.

Onderzoek doen naar de mogelijkheden om de parkeerplaatsen rondom het Pancratiushof over te laten nemen door de WE Pancratiushof.

7.

8.

1099800

1100083

B&W Voorstel Uitgangspuntennota 2021 GGD

De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen op de Uitgangspuntennota

NOG

2021 GGD NOG.

B&W Voorstel oplevering project Verhaal van

1.

2 van 4

De opbrengst van het project borgen voor de komende jaren.

Putten

2.

De raad via de raadsinformatiebrief informeren over de oplevering van
het project incl. eindrapportage (publieksversie).

9.

1080551

verzoek Zuiderveldweg 18A-18B

1.

Het college staat positief tegenover het verzoek, als aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
- aankoop van 300 m1
2 sloopmeters uit Putten;
- geen inrit door de natuurbestemming;
- een woninginhoud van maximaal 440m3 (buitenwerks) en
- een goed landschapsplan en een natuuronderzoek waaruit blijkt dat
deze ontwikkeling hier kan;

2.
10.

1095455

B&W Voorstel__Vaststellen woonvisie 2020-2025

het verzoek opiniërend voorleggen aan de commissie Ruimte.

De raad voorstellen om de (concept) woonvisie 2020 - 2025 (1099445) vastte
stellen.

11.

1095466

B&W Voorstel__Aanpassingen verordening Star-

1.

terslening

De raad voorstellen de verordening Starterslening Putten 2020 vast te
stellen;

2.

De raad voorstellen de Verordening Starterslening gemeente Putten
2016 in te trekken;

12.

1099941

B&W Voorstel__Regionale afspraken en onder-

3.

Er is kennis genomen van de toegewezen Startersleningen in 2019.

1.

Instemmen met de afspraak dat de optelsom van de in de lokale

zoeken woningbehoefte

woonvisies genoemde woningbouwaantallen het uitgangspunt vormt
voor de regionale bouwopgave voor de periode tot 2030;
2.

Kennis nemen van het ‘Woningmarktonderzoek in de regio NoordVeluwe’ van Atrivé en het rapporten ‘Blik op middenhuur’ van Stee;
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13.

1096664

aanvraag bestemmingsplanwijziging Boshuisweg

3.

De raad en regioadviseur hierover te informeren.

1.

Het college staat positief tegenover de aanvraag en start de procedure

3A / Veenhuizerveldweg 20A

voor bestemmingsplanwijziging hiervoor op;
2.

Bij de woonbestemming wordt opgenomen dat er 300 m2 aan bijgebouwen is toegestaan (waarbij één bijgebouw maximaal 270 m2 mag
bedragen) en 40 m2 aan bouwwerken geen gebouwen zijnde.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Putten
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