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OPENBARE BESLUITENLIJST (vastgesteld)
Vergadering van burgemeester en wethouders van Putten
Datum

:

26 mei 2020

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 19-05-2020

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 19 mei 2020 is

Zaaknummer
1.

1096823

vastgesteld.
2.

1170899

B&W Voorstel samenwerking BNLP

1. Instemmen met de volgende prioriteiten in de samenwerking Bedrijfsvoering:
a. Financiën: harmonisatie van de planning- en control cyclus;
b. HRM: harmonisatie arbeidsvoorwaarden en Arbobeleid, doorontwikkeling PSA/ Youforce;
c. ICT: realiseren van eenduidige kantoorautomatisering en inzet
op privacybescherming.
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2. Kennisnemen van de totale financiële consequenties die met de
prioriteiten samenhangen en de doorvertaling per gemeente;
3. Instemmen met de voorgestelde lokale dekking van de kosten.
3.

1118158

B&W Voorstel - Aangaan DVO mobiliteit en bereik-

1. Instemmen met de DVO Mobiliteit en Bereikbaarheid;

baarheid Noord-Veluwe

2. Instemmen met de machtiging aan de gemeente Hattem om onder de gestelde voorwaarden namens de 7 samenwerkende gemeenten rechtshandelingen te verrichten;
3. De uit de DVO voortvloeiende kosten betalen uit de bestaande
post SNV Verkeer en Vervoer.

4.

1169113

B&W Voorstel - Leveren en plaatsen van een geluid-

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. te Elburg opdracht geven voor

scherm Matchpoint

het leveren en plaatsen van een geluidscherm op de locatie Matchpoint te
Putten voor een bedrag van € 108.000,-- exclusief 21% BTW.

5.

6.

1168317

1162984

B&W Voorstel - gemeenteraad informeren over geluid-

De gemeenteraad via de concept- raadsinformatiebrief informeren over

scherm locatie Matchpoint

het ontwerp van geluidscherm voor de locatie Matchpoint.

B&W Voorstel - jaarverslag Sociale Recherche 2019

1. Het jaarverslag van de Sociale recherche samenwerking NoordVeluwe 2019 vaststellen.
2. De raad over de belangrijkste bevindingen informeren via een
raadsinformatiebrief.

7.

1148229

B&W Voorstel - Jaarstukken 2019

De raad voorstellen om:
1. de jaarstukken 2019, het jaarverslag en de jaarrekening, vast te
stellen;
2. het rekeningsaldo ten laste van de algemene reserve te brengen;
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3. de budgetten voor actualisatie GVVP, transitievisie Warmte, onderzoek binnensportaccommodatie/ 3e sporthal, brandkranen en
project betrouwbare gebruiksoppervlakten BAG/ WOZ via bestemmen van het rekeningresultaat 2019 opnieuw beschikbaar
stellen.
8.

1163401

B&W Voorstel - 4-maandsrapportage 2020

1. Instemmen met de 4-maandsrapportage 2020
2. de raad voorstellen de rapportage voor kennisgeving aan te nemen en de genoemde
budgettaire aanpassingen vast te stellen.

9.

1165548

B&W Voorstel - Kadernota 2021

De raad voorstellen de Kadernota 2021 vast te stellen en de genoemde
financiële kaders voor bestaand en nieuw beleid als basis hanteren voor
de Begroting 2021-2024.

10.

1151579

B&W Voorstel - Adhesiebetuiging P10 gemeenten
herverdeling Gemeentefonds

1. Aansluiten bij de lobby van de P-10 gemeenten met betrekking tot
de herverdeling van het gemeentefonds.
2. De concept-brief aan de P-10 gemeenten sturen met een afschrift
aan de raad, om zodoende adhesie te betuigen.

11.

1166268

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

1. Instemmen met de beantwoording van de vragen die de fractie
Wij Putten heeft gesteld over de dreigende korting gemeentefonds.
2. De concept-antwoordbrief versturen conform de procedure in het
kader van art. 37 RvO Gemeenteraad.

12.

1166372

B&W Voorstel - Beantwoording schriftelijke vragen
fractie CDA over voortgang projecten Steenenkamer
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De concept-antwoordbrief vaststellen.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Putten
d.d.

2 juni 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten,

Mr. F.E. Contant

H.A. Lambooij

gemeentesecretaris

burgemeester
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