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Nr.

B&W voorstel

Omschrijving

Besluit B&W

Zaaknummer
1.

1228336

Concept B&W Openbare besluitenlijst 24-8-2021

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 24 augustus
2021 is vastgesteld.

2.

1314978

B&W Voorstel - Weigering omgevingsvergunning

De aanvraag omgevingsvergunning Bato'sweg 11A voor het bouwen

Bato'sweg 11A

van 2 recreatieobjecten, een voorzieningengebouw en een zwembad
weigeren.
1 van 4

3.

1319702

B&W Voorstel - Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming

1. Instemmen met de ambitie om in 2022 of het eerste kwartaal
2023 te starten met een toekomsttuin en dat de kosten voor projectleiding hiervan voor rekening van gemeenten komen (waar
mogelijk bekostigd vanuit landelijke middelen);
2. Instemmen met het volgen van de 301-route voor de Gecertificeerde Instellingen;
3. Instemmen met het beschreven escalatiemodel bij stagnerende
samenwerking
4. Instemmen met de Contractafspraken met Gecertificeerde Instellingen:
5. Instemmen met de inkoopleidraad, Raamovereenkomst incl. tarieven (alsmede het publiceren hiervan) en begroting;
6. Het bestuur en ambtelijke organisatie van de gemeente Harderwijk mandateren om in verband met de inkoop -middels mandaat, machtiging en volmacht- op basis van de vastgestelde
inkoopstrategie al het nodige te doen om te komen tot het afsluiten van nieuwe overeenkomsten Gecertificeerde Instellingen per
1 januari 2022.

4.

5.

6.

1315489

1319009

1321373

B&W Voorstel - Kwartaalrapportage Q2 2021 Soci-

De Bespreeknotitie Kwartaalrapportage Q2 2021 Sociaal Domein via het

aal Domein

presidium voorleggen aan de commissie Samenleving.

B&W Voorstel - Raadsinformatiebrief voortgang ta-

De raadsinformatiebrief over de voortgang van de takendiscussie bij de

kendiscussie GGD NOG

GGD NOG verzenden naar de gemeenteraad.

B&W Voorstel - Samenwerkingsprotocol gemeenten Noord Veluwe - Raad voor de Kinderbescherming

1. Instemmen met het Samenwerkingsprotocol gemeenten Noord
Veluwe - Raad voor de Kinderbescherming, regio Gelderland;
2. Het Samenwerkingsprotocol ondertekend retourneren aan de
Raad voor de Kinderbescherming, regio Gelderland.
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7.

1313905

B&W Voorstel - Ventilatieregeling scholen Putten
(SUVIS)

1. De door de gemeente Putten verkregen SUVIS gelden in de
vorm van individuele subsidies verstrekken aan de betrokken
schoolbesturen via de concept-beschikkingen;
2. De raad via de raadsinformatiebrief informeren over de SUVISregeling en het gebruik daarvan in de gemeente Putten.
3. De ontvangen SUVIS-gelden van het Rijk en de verstrekking
van de subsidies aan de schoolbesturen budgetneutraal verwerken in de 8-maandsrapportage 2021.

8.

9.

1302345

1313791

B&W Voorstel - Raadsinformatiebrief voortgang re-

De raadsinformatiebrief over de voortgang van de Regionale nota Volks-

gionale nota Volksgezondheid 2022-2025

gezondheid verzenden naar de gemeenteraad.

B&W Voorstel - Pilot preventie langdurig ziekteverzuim GGD JGZ

1. Verzuimadvies voor langdurig ziekteverzuim op het onderwijs inkopen bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD NOG als pilot tot
en met 2022.
2. Hiervoor € 5000,-- beschikbaar stellen en deze ten laste van de
post Jeugdgezondheidszorg brengen.

10.

1326331

B&W Voorstel - Verkeerbesluit instellen parkeerverbod Postweg ter hoogte van Drieseweg 7

1. Een verkeersbesluit (1326334) nemen voor het instellen van een
parkeerverbod in de Postweg ter hoogte van Drieseweg 7.
2. Het verkeersbesluit, volgens de standaard procedure, voor 6
weken ter inzage leggen voor bezwaar.

11.

1117036

B&W Voorstel - Verkeerbesluit instellen stopverbod
van Haersma de Withstraat

1. Een verkeersbesluit (1326265) nemen voor het instellen van een
stopverbod in een deel van de van Haersma de Withstraat;
2. Het verkeersbesluit, volgens de uitgebreide procedure, voor 6
weken ter inzage leggen voor beroep.

3 van 4

12.

1327168

B&W Voorstel - Verkeerbesluit opheffen fietspad
Jan Nijenhuisstraat

1. Een verkeersbesluit (1327171) nemen voor het opheffen van het
vrij liggend fietspad in de Jan Nijenhuisstraat;
2. Het verkeersbesluit, volgens de standaard procedure, voor 6
weken ter inzage leggen voor bezwaar.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Putten d.d. 7 september 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten,

Mr. F.E. Contant

H.A. Lambooij

gemeentesecretaris

burgemeester
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