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OPENBARE BESLUITENLIJST (VASTGESTELD)

Vergadering van burgemeester en wethouders van Putten
Datum

:

2 maart 2021

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 16 februari 2021

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 16 februari 2021

Zaaknummer
1.

1228336

is vastgesteld.
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2.

1258282

B&W Voorstel - Kwartaalrapportage Q4 sociaal domein

De Bespreeknotitie Kwartaalrapportage Q4 Sociaal Domein met aangepaste vraagstelling voorleggen aan de commissie Samenleving.

3.

4.

1262775

1264038

B&W Voorstel - Beantwoording art. 37 RvO-vragen Wij

Instemmen met de gewijzigde conceptbeantwoording van de art. 37 RvO-

Putten over aanbesteding Wmo

vragen van de fractie van Wij Putten

B&W Voorstel - Beleidsregels vaststellen Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

1. Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
(TONK) vaststellen;
2. Het besluit op de gebruikelijke wijze publiceren.
3. De Participatieraad om advies vragen over de Beleidsregels
TONK en zo nodig op basis hiervan een aanpassing van de beleidsregels ter besluitvorming voorleggen.
4. De aangepaste raadraadsinformatiebrief ter vaststelling aan het
college voorleggen.

5.

1262029

B&W Voorstel - Beleidsregels Sociaal Domein 2021

1. Beleidsregels sociaal domein gemeente Putten 2021 vaststellen;
2. Ingangsdatum vaststellen op de dag na publicatie;
3. Per dezelfde datum de Beleidsregels sociaal domein gemeente
Putten 2020 intrekken;
4. De raad informeren middels de concept-raadsinformatiebrief met
de beleidsregels sociaal domein als bijlage.

6.

1262041

B&W Voorstel - Vrijwilligersbeleid

1. De raad voorstellen het Vrijwilligersbeleid Gemeente Putten vast
te stellen.
2. De kosten voor verbetering van de vacaturebank voor vrijwilligers
in overleg met WSP nader bezien.
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7.

1091978

B&W Voorstel - Bezwaar omgevingsvergunning Achter-

In afwijking van het advies van de commissie Bezwaarschriften wordt het

straat 77

gebruik als kringloopwinkel niet in strijd met het bestemmingsplan geacht.
Daarom wordt de vergunning (voor het bouwen en afwijken van het bestemmingsplan) herroepen en daarvoor in de plaats het besluit gesteld
om de vergunning alleen voor het onderdeel bouwen te verlenen.

8.

1229169

1. Instemmen met de communicatiedocumenten voor het project ‘Ei-

B&W Voorstel - Aanvullende memo bij voorstel project

gendom op Orde’;

'Eigendom op Orde'

2. Instemmen met een vaste verkoopprijs voor agrarische grond van
€ 6,- per m² voor de looptijd van dit project, dan wel € 65,- per m2
tuingrond;
3. De afdelingsmanager Staf en de jurist privaatrecht voor de duur
van het project ‘Eigendom op Orde’ machtigen voor het aangaan
en ondertekenen van overeenkomsten tot verkoop van de betreffende gronden.
9.

1248169

B&W Voorstel - Voorziening bomenfonds

1. De raad voorstellen de voorziening bomenfonds in te stellen in
verband met de beschikbaarheid van middelen voor herplant, versterking en kwaliteitsverbetering van bomen;
2. Op termijn een bredere insteek voor het bomenfonds overwegen
als instrument voor Putten Bomendorp.

10.

1182340

Instemmen met de continuïteitsbijdrage van € 85.428,-, aan Stichting

B&W Voorstel - Continuïteitsbijdrage St. Bosbad

Bosbad
.
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11.

12.

1182340

1254848

B&W Voorstel - Bevoorschotting 2021 Bosbad (continu-

Instemmen met de bevoorschotting van € 172.000,- aan Stichting Bosbad

eringsbijdrage)

voor het schoolzwemmen en de subsidie aan zwemclub Triton.

B&W Voorstel - Informatiebeveiliging BRP

1. Invulling geven aan de aanbevelingen zoals verwoord in het Informatiebeveiligingsplan en de Kwaliteitsmonitor van BZK.
2. De mogelijkheden onderzoeken om controller aan te wijzen voor
het toetsen van de procedures t.a.v. BRP en Reisdocumenten.
3. De opleidings- en trainingsbehoefte van de medewerkers inventariseren.

13.

1216019

B&W Voorstel - Besluit Generatiepact 2021

14.

1162642

B&W Voorstel - Planschade Davelaarsgoed 54

Instemmen met Generatiepact 2021
1. Aan aanvrager van Davelaarsgoed 54 een tegemoetkoming in
planschade toekennen van respectievelijk € 16.800,- en deze
verhogen met de wettelijke rente vanaf de dag van ontvangst van
het verzoek tot de dag van de uitbetaling. Eveneens het betaalde
griffierecht van € 300,- terugbetalen.
2. De tegemoetkoming in planschade komt ten laste van het budget
van Rimpeler.

15.

1203083

B&W Voorstel - Planschade Davelaarsgoed 42

1. Aan aanvragers van Davelaarsgoed 42 een tegemoetkoming in
planschade toekennen van respectievelijk € 20.400,- en deze
verhogen met de wettelijke rente vanaf de dag van ontvangst van
het verzoek tot de dag van de uitbetaling. Eveneens het betaalde
griffierecht van € 300,- terugbetalen.
2. De tegemoetkoming in planschade komt ten laste van het budget
van Rimpeler.
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16.

1189592

B&W Voorstel - Planschade Davelaarsgoed 52

1. Aan aanvragers van Davelaarsgoed 52 een tegemoetkoming in
planschade toekennen van respectievelijk € 20.800,- en deze
verhogen met de wettelijke rente vanaf de dag van ontvangst van
het verzoek tot de dag van de uitbetaling. Eveneens het betaalde
griffierecht van € 300,- terugbetalen.
2. De tegemoetkoming in planschade komt ten laste van het budget
van Rimpeler.

17.

1201177

B&W Voorstel - Planschade Davelaarsgoed 56

1. Aan aanvragers van Davelaarsgoed 56 een tegemoetkoming in
planschade toekennen van respectievelijk € 9.800,- en deze verhogen met de wettelijke rente vanaf de dag van ontvangst van
het verzoek tot de dag van de uitbetaling. Eveneens het betaalde
griffierecht van € 300,- terugbetalen.
2. De tegemoetkoming in planschade komt ten laste van het budget
van Rimpeler.

18.

1199440

B&W Voorstel - Planschade Davelaarsgoed 38

1. Aan aanvragers van Davelaarsgoed 38 een tegemoetkoming in
planschade toekennen van respectievelijk € 9.700,- en deze verhogen met de wettelijke rente vanaf de dag van ontvangst van
het verzoek tot de dag van de uitbetaling. Eveneens het betaalde
griffierecht van € 300,- terugbetalen.
2. De tegemoetkoming in planschade komt ten laste van het budget
van Rimpeler.
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19.

1247278

B&W Voorstel - Bezwaarschrift woonruimteverdeling
mevrouw R.

1. Het advies de commissie bezwaarschriften woonruimteverdeling
overnemen;
2. Het bezwaar gegrond verklaren.

20.

1215316

B&W Voorstel - Aanlijngebod

Opleggen van een aanlijngebod om andere bijtincidenten te voorkomen.

21.

1246851

B&W Voorstel - Trouwen op een tijdstip buiten vastge-

Afwijken van de aangegeven uren in het Reglement burgerlijke stand ge-

stelde uren

meente Putten voor een huwelijk op vrijdag 13 augustus 2021 om 17.00
uur, onder voorbehoud dat de horeca weer geopend is (Covid-19).

22.

23.

1234166

1198012

B&W Voorstel - Wijziging bijlage 1 Privacyreglement

De gewijzigde bijlage 1 van het Privacyreglement Basisregistratie Perso-

BRP

nen Putten 2019 vaststellen.

B&W Voorstel - Afwijzen Wob verzoek van de heer H.

Het bezwaarschrift van de heer H. ontvankelijk verklaren en het bezwaarschrift ongegrond verklaren.

24.

1262629

B&W Voorstel - Participatieplan 2021

1. Het Participatieplan 2021 vaststellen.
2. De raad informeren middels de raadsinformatiebrief met het plan
als bijlage.

25.

1258120

B&W Voorstel - Verzoek opening Dekamarkt filiaal

Het verzoek voor opening op zondagen en op feestdagen van supermarkt
DekaMarkt (te Beverwijk) voor de vestiging in Putten beantwoorden via
de concept-brief, waarin wordt aangegeven dat de Winkeltijdenverordening op zondag niet toestaat en op feestdagen alleen op basis van het
bepaalde in artikel 2 van de verordening.

6 van 7

26.

1262050

B&W Voorstel - Aanvraag bestemmingsplanwijziging

1. Het college staat positief tegenover het verzoek en start hiervoor

Bato'sweg 9

de wijzigingsprocedure op;
2. Indien geen zienswijzen worden ingediend wordt het plan geacht
te zijn vastgesteld op de dinsdag na het verstrijken van de ter inzage legging termijn van het ontwerpplan.

27.

1254482

B&W Voorstel - Coördinatieregeling verplaatsing Aldi

De gemeenteraad voorstellen de coördinatieregeling toe te passen voor
de verplaatsing van de Aldi naar de Enghuusweg 13.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Putten d.d. 9 maart 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten,

Mr. F.E. Contant

H.A. Lambooij

gemeentesecretaris

burgemeester
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