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OPENBARE BESLUITENLIJST (VASTGESTELD)

Vergadering van burgemeester en wethouders van Putten
Datum

:

23 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 16-3-2021

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

Zaaknummer
1.

1228336

vastgesteld.
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2.

1252275

B&W Voorstel - Integrale Handhaving Sociaal Domein

1. De Gemeenteraad voorstellen om het plan Handhaving Sociaal Domein Gemeente Putten vast te stellen;
2. Formatie van afdeling Samenleving met 18-22 uur uitbreiden op
schaal 10.
3. Het advies van de Participatieraad beantwoorden via de conceptbrief.
4. Gemeente Putten aanmelden om aan te sluiten bij het Informatieknooppunt zorgfraude en de hiervoor benodigde verwerkersovereenkomst ondertekenen.

3.

1270768

B&W Voorstel - Gewijzigd proces wijziging GR

De gemeenteraad via de raadsinformatiebrief informeren over het gewijzigde

VNOG

proces aangaande vaststelling van de voorgenomen wijziging van de gemeenschappelijke regeling VNOG.

4.

1272987

B&W Voorstel - Jaarstukken ODNV 2020, 2021 en

1. De jaarstukken 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022 – 2025 Omgevingsdienst Noord-Veluwe

2022-2025

(ODNV) voor kennisgeving aannemen
2. De raad voorstellen af te zien van de mogelijkheid tot het indienen
van een zienswijze.
5.

1162840

B&W Voorstel - Kolthoornseweg beslissing op bezwaar

1. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften de bezwaren
ontvankelijk verklaren.
2. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften het bestreden besluit beter motiveren en het bestreden besluit in stand houden.
3. Bezwaarmakers informeren over de beslissing op bezwaar en motivatie van het bestreden besluit middels de conceptbrief.
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6.

1261199

B&W Voorstel - Aanvullende verkoop WSP

Aan Woningstichting Putten om niet 126 m² gemeentegrond overdragen,
naast de al gesloten koopovereenkomst.

7.

1268357

B&W Voorstel - Inkoopstrategie Jeugdhulp 2022 re-

1. Instemmen met de inkoopstrategie voor jeugdhulp vanaf 2022.

gio Noord Veluwe

2. Het bevoegdhedenbesluit vaststellen waarmee het mandaat, de
machtiging en de volmacht en alle noodzakelijke acties voor de inkoop van jeugdhulp met ingang van 1 januari 2022, belegd wordt bij
de gemeente Harderwijk.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Putten d.d. 30 maart 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten,

Mr. F.E. Contant

H.A. Lambooij

gemeentesecretaris

burgemeester
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