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OPENBARE BESLUITENLIJST (VASTGESTELD)

Vergadering van burgemeester en wethouders van Putten
Datum

:

28 en 30 september 2021

Aanvang :

09.00 uur

Plaats

Vergaderzaal De Keut

:

Aanwezig:
burgemeester H.A. Lambooij,
wethouder R. Koekkoek,
wethouder E. ’t Jong,
wethouder G. Koops,
secretaris mr. F.E. Contant.
Op 28 september 2021 zijn de volgende besluiten genomen:
Nr.

B&W voorstel

Omschrijving

Besluit B&W

Zaaknummer
1.

1228336

concept B&W Openbare besluitenlijst 21-9-2021

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 21 september 2021
is vastgesteld.

2.

1331606

B&W Voorstel - Opiniërende notitie voor commissie
Ruimte over functieverandering nertsenbedrijven

1. Ten aanzien van functieverandering bij nertsenbedrijven vasthouden
aan het functieveranderingsbeleid, met uitzondering van het gebied
Koekamperweg, waar meer lichte bedrijvigheid is toegestaan en
geen sloopeis geldt;
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2. De notitie over functieverandering nertsenbedrijven via het presidium opiniërend voorleggen aan de commissie Ruimte.
3.

4.

1335403

1305177

B&W Voorstel - Levering van een vrachtwagen met

Instemmen met de definitieve gunning aan Roordink Bedrijfswagens B.V.

kraan- en haaksysteem

voor de levering van een MAN TGS 26 (360 6x 2-4 BL CH)

B&W Voorstel - Besluit op bezwaar inzake woonruimteverdeling.

1. Het advies de commissie bezwaarschriften woonruimteverdeling
overnemen;
2. Met inachtneming van het advies Het bezwaar ongegrond verklaren.

Op 30 september 2021 is het volgende besluiten genomen:
1.

1338955

B&W Voorstel Vordering onderwijshuisvesting voor
medegebruik

1. Op grond van artikel 107 van de Wet op het primair onderwijs in samenhang met artikel 21 en verder van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Putten van Stichting Proo 372
m2 onderwijsruimte vorderen in het gebouw de Korenbloem aan de
Klaproosstraat 20 te Putten en beschikbaar stellen ten behoeve van
de tijdelijke huisvesting voor de periode van 14 oktober 2021 tot 1
juni 2022 voor 3 groepen (74 leerlingen) van de Wegwijzer.
2. Akkoord gaan met de conceptbeschikking
3. De raad via de raadsinformatiebrief van de vordering op de hoogte
stellen.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Putten d.d. 5 oktober 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten,

Mr. F.E. Contant, gemeentesecretaris

H.A. Lambooij, burgemeester
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