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Nr.

B&W voorstel

Omschrijving

Besluit B&W

concept B&W Openbare besluitenlijst 30-3-2021

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 30 maart 2021 is

Zaaknummer
1.

1228336

vastgesteld.
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2.

3.

1265442

1113191

B&W Voorstel - reactie op bezwaar gevolgde proce-

Beantwoording van het ingediende bezwaar over de gevolgde procedure

dure Husselsesteeg

door middel van de aangevulde concept-antwoordbrief.

B&W Voorstel - Bedrijfswoningen 4 schoollocaties

1. Het college is in principe bereid om een procedure op te starten voor
het wijzigen van bestemming van de gevraagde bedrijfswoningen
van 4 scholen naar woonbestemming.
2. In het verlengde hiervan wil het college vaart maken met beleid ten
aanzien van (voormalige) bedrijfswoningen bij agrarische bedrijven,
recreatiebedrijven en bedrijven.

4.

1269315

B&W Voorstel - Beantwoording vragen art. 37 RvO -

Instemmen met de hoofdlijn van beantwoording van de schriftelijke vragen ex

Wij Putten - Renovatie Pleinen

art. 37 RvO gemeenteraad van Wij Putten betreffende de renovatie van de
pleinen en de portefeuillehouder machtigen de definitieve versie vast te stellen.

5.

6.

1271688

1261914

B&W Voorstel - Jaarverslag Leerlingzaken 2019-

Het jaarverslag leerlingzaken 2019/ 2020 via de concept- raadsinformatie-

2020

brief aanbieden aan de gemeenteraad.

B&W Voorstel - Kloosterweg 1: wijziging van be-

Het college staat positief tegenover het verzoek en start hiervoor de bestem-

stemming wonen naar wonen met agrarische ne-

mingsplanwijziging op.

venactiviteit
7.

1146983

B&W Voorstel - Ontwerp-bestemmingsplan Krach-

Het ontwerpbestemmingsplan Krachtighuizerweg 34 en de zienswijzenota ter

tighuizerweg 34

vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen.
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8.

9.

1279200

1229779

B&W Voorstel - Verkoop aandelen Leisurelands ge-

Instemmen met verkoop van aandelen door middel van ondertekening van

meenten Brummen en Rozendaal

de verklaring van geen bezwaar.

B&W Voorstel - Kadastrale situatie nabij Papiermakerstraat 3

1. Mee te werken aan inschrijving van het beroep op bevrijdende verjaring voor een strook gemeentegrond van circa 14 m² grenzend aan
het perceel Papiermakerstraat 3, onder gelijktijdige overdracht van
circa 3 m² grond aan de gemeente, dat onderdeel uitmaakt van het
perceel Papiermakerstraat 3.

2. De voor de overdracht noodzakelijke notaris- en kadasterkosten te
delen bij helft.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Putten d.d. 13 april 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten,

Mr. F.E. Contant

H.A. Lambooij

gemeentesecretaris

burgemeester
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