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OPENBARE BESLUITENLIJST (VASTGESTELD)

Vergadering van burgemeester en wethouders van Putten
Datum

:

30 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 23 maart 2021

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 23 maart 2021 is

Zaaknummer
1.

1228336

vastgesteld.
2.

1270534

B&W Voorstel - Intentieverklaring samenwerking
huisartsen en de gemeente Putten

1. Instemmen met de samenwerking huisartsen en de gemeente Putten zoals beschreven in de intentieverklaring samenwerking huisartsen en de gemeente Putten
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2. Na ondertekening van de intentieverklaring de raad hierover via de
concept-raadsinformatiebrief informeren
3. De burgemeester machtigt wethouder B. Koops de intentieverklaring namens de gemeente Putten te ondertekenen.
3.

1274259

B&W Voorstel - Afhandeling principeverzoeken 2020

De concept-raadsinformatiebrief over de afhandeling van principeverzoeken
in 2020 aan de raad versturen.

4.

1256732

B&W Voorstel - Putterpoorten werkdocument

1. Kennis nemen van het werkdocument Putterpoorten.
2. Instemmen met de raadsinformatiebrief werkdocument Putterpoorten.

5.

1258739

B&W Voorstel - Jaarverslag buurtbemiddeling 2020

Het jaarverslag Buurtbemiddeling 2020 aanbieden aan de gemeenteraad
door middel van de concept-raadsinformatiebrief.

6.

1267801

B&W Voorstel - Schriftelijke vragen art. 37 RvO - Ge-

Instemmen met de concept-beantwoording van de schriftelijke vragen (art.

meentebelangen - update Storteboom Fresh bv,

37 RvO Gemeenteraad) van Gemeentebelangen over Storteboom, inclusief
een extra alinea over een nieuwe vergunningaanvraag.

7.

8.

1188596

1266917

B&W Voorstel - Beslissing op bezwaar inzake hand-

Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift

havend optreden tegen taxibedrijf

ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand houden.

B&W Voorstel - Schriftelijke vragen art. 37 RvO - CU

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen (art. 37 RvO

- herinrichting pleinen

Gemeenteraad) van de ChristenUnie over het Centrumplan.
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9.

1268293

B&W Voorstel - Kader Pgb en beleidsregels be-

1. Het kader Pgb en beschermd wonen Noord-Veluwe vaststellen.

schermd wonen

2. De beleidsregels Pgb en beschermd wonen conform dit kader vaststellen.
3. Inwerkingtreding vaststellen op de dag na publicatie.
4. De reactie op het regionale advies van Adviesraden Sociaal Domein vaststellen en deze door de gemeente Harderwijk aan de Adviesraden laten versturen.

10.

11.

1151000

1267282

B&W Voorstel – Bestemmingsplan Veluwse Hoeve-

Het ontwerpbestemmingsplan Veluwse Hoevegaerde 2021 en de zienswij-

gaerde 2021

zenota ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen.

B&W Voorstel - Beantwoording schriftelijke vragen

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen (art. 37 RvO

(art. 37 RvO) over rotonde Garderenseweg

Gemeenteraad) van Gemeentebelangen over de Rotonde Garderenseweg Calcariaweg.

12.

1262849

B&W Voorstel - Beoordeling aanvragen reserveren

1. De aanvraag genoemd bij nummer 12 afwijzen wegens het ontbre-

graf

ken van een zwaarwegend belang zoals bedoeld in artikel 1 lid 2
van de ”Beleidsregels bij artikel 12, tweede lid van de Verordening
inzake begraafplaatsen” (beleidsregels).
2.

In afwijking van artikel 1 lid 4 van de beleidsregels voor wat betreft
het maximaal aantal van 15, de overige 28 genoemde aanvragen
toekennen omdat zij wel een zwaarwegend belang hebben zoals
bedoeld in artikel 1 lid 2 van de beleidsregels.

3. Bijlage 1 is niet openbaar in verband met de bescherming van persoonsgegevens.
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Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Putten d.d. 6 april 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten,

Mr. F.E. Contant

H.A. Lambooij

gemeentesecretaris

burgemeester
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