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Nr.

B&W voorstel

Omschrijving

Besluit B&W

concept B&W Openbare besluitenlijst 21-

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

1-2020

steld.

Zaaknummer
1.

1096823
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2.

1105393

beantwoording art 37 vragen Gemeente-

De schriftelijke beantwoording van de door Gemeentebelangen gestelde vragen ex

belangen inzake Stichting Buitensport

art. 37 RvO over Stichting Buitensport Putten vaststellen.

Putten
3.

1106978

B&W Voorstel__1107002__Verbeterde

1.

Instemmen met de beoordeling van twee verbeterde initiatiefplannen;

initiatiefplannen GEO

2.

Deze plannen met een positief advies voorleggen aan de commissie EBenO
op 2 maart;

3.

Na consultatie van de commissie een definitief besluit nemen over het ruimtelijke vervolgproces.

4.

1107300

B&W Voorstel Goedkeuring Raad jaarre-

1.

keningen en subsidievaststelling Bosbad
2016-17-18

De raad voorstellen de jaarrekeningen Stichting Bosbad Klein Zwitserland
2016, 2017 en 2018 goed te keuren;

2.

De subsidie voor 2016, 2017 en 2018 definitief vaststellen, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekeningen door de raad, volgens de in de
jaarstukken opgenomen bedragen, conform de conceptsubsidievaststellingsbrieven 2016, 2017 en 2018 aan het Bosbad Klein Zwitserland.

5.

1106618

B&W Voorstel Subsidieverlening 2020

1.

Stichting Bosbad Klein Zwitserland

doeld voor het exploitatietekort over het jaar 2020.
2.

6.

7.

1101893

1102948

Een voorlopige subsidie verstrekken van € 499.925 voor het jaar 2020, beDe subsidieverlening middels de concept-brief communiceren.

B&W Voorstel - handhaven Apv - vervoer

Een last onder dwangsom opleggen aan de heer G. vanwege het overtreden van

inbrekerswerktuigen

artikel 2:44 Apv (vervoer inbrekerswerktuigen).

B&W Voorstel - Privacy protocol onder-

Het privacy protocol ondermijning gemeente Putten vaststellen.

mijning
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8.

9.

10.

1100329

1070964

1092177

B&W Voorstel - Raadsinformatiebrief

De raad via de concept-raadsinformatiebrief informeren over de kaderbrief van de

kaderbrief 2021 -2024 VNOG

VNOG 2021-2024.

B&W Voorstel - beslissing op bezwaar

Het advies van de Commissie Bezwaarschriften volgen en het bestreden besluit in

kramenplan

stand laten.

B&W Voorstel - algemeen mandaatbesluit

Het “Algemeen mandaatbesluit gemeente Putten 2018, derde wijziging” vaststellen.

gemeente Putten 2018, 3e wijziging
11.

1107283

BW voorstel verordening wmo en veror-

1.

De raad voorstellen om de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Putten 2018 te wijzigen (2e wijziging) conform het concept-

dening Jeugd

raadsbesluit.
2.

De raad voorstellen om de Verordening jeugdhulp gemeente Putten 2018 te
wijzigen conform het aangevulde concept-raadsbesluit.

3.

De door de raad vastgestelde scenario’s (HH geleidelijk invoeren en WMObegeleiding 6 dagdelen) uit grip op WMO als bijlage van de huidige beleidsregels opnemen onder gelijktijdige intrekking van de huidige urennorm en
huidig aantal dagdelen.

12.

13.

1098591

1107502

B&W Voorstel - intrekking terrasvergun-

Vergunning met documentnummer 359732 (vergunning plaatsen terrasmeubilair op

ning

de weg) intrekken conform de concept-brief.

B&W Voorstel Organisatieplan en afde-

Het organisatieplan 2020 en de afdelingsplannen 2020 vaststellen.

lingsplannen 2020
14.

1103699

B&W Voorstel Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten

1.

de raad voorstellen een gezamenlijke aanbesteding van het accountantscontract 2021-2024 te doen via de inkoopsamenwerking Noord-Veluwe;
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2.

de gezamenlijke aanbesteding uitvoeren in een perceel met de gemeenten
Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten (BLNP-gemeenten) en daarbij uitgaan van een periode van vier jaar met de mogelijkheid om één keer met
twee jaar te verlengen.

3.

de raad vragen om twee raadsleden aan te wijzen om namens de raad de
aanbestedingsdocumenten te laten vaststellen, de selectie van de nieuwe
accountant te doen en de besluitvorming daarover in de raad voor te bereiden;

4.

de raad voorstellen het contract met de huidige accountant BDO Audit en
Assurance B.V. na controle van het verslagjaar 2020 te beëindigen.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Putten
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