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Nr.

B&W voorstel

Omschrijving

Besluit B&W

Zaaknummer
1.

1228336

concept B&W Openbare Besluitenlijst 6-7-2021

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 6 juli 2021 is
vastgesteld.
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2.

1259045

B&W Voorstel - Principeverzoek inbreiding Sparrenhof/

1. Het college wil geen medewerking verlenen aan het verzoek in

Ganzenhof

deze vorm;
2. In de reactie aan de indiener -naast het bovenstaande- worden
omvang en onderbouwing van het woningbouwprogramma, inpassing van het groene cluster en verkeersafwikkeling als aandachtpunten benoemd voor verdere herontwikkeling.

3.

1308434

B&W Voorstel - Tweede wijziging legesverordening

De tweede wijziging legesverordening 2021 vaststellen.

2021
4.

1310461

B&W Voorstel - Renovatie drukrioleringsunits

1. Akkoord gaan met de inkoopstrategie zoals beschreven
2.

Akkoord gaan met definitieve gunning aan de partij, die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving volgens de EMVI prestatiemeting heeft gedaan;

3. De burgemeester mandateren voor definitieve gunning, onder de
voorwaarden dat tijdens de aanbestedingsprocedure geen ingrijpende aanpassingen in de uitvraag noodzakelijk zijn en de inschrijving binnen het budget blijft.

5.

1307943

B&W Voorstel - Uitbreiding opdracht Welzijn Putten

1. Instemmen met een subsidie van € 16.000 voor een projectleider
Welzijn op Recept;
2. Instemmen met een subsidie van € 8.500 voor het uitvoeren van
het ‘Vrijwilligersbeleid Gemeente Putten’;
3. Instemmen met een subsidie van € 2.600 voor (tijdelijke) uitbreiding dienstverlening inburgering statushouders.
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6.

7.

1302959

1294799

B&W Voorstel - Raadsinformatiebrief uitgaande brieven

De raad informeren over de Statenbrief culturele regionale infrastructuur

nav Statenbrief 20 april 2021

via de concept-raadsinformatiebrief.

B&W Voorstel - Mandaatverlening GGD

Mandaat verlenen aan de directeur GGD i.v.m. wijziging Wet publieke gezondheid i.v.m. Wet kinderopvang.

8.

1283733

B&W Voorstel – Sub-regionale en lokale uitvoerings-

1. De sub-regionale en lokale uitvoeringsagenda vaststellen;

agenda Regiovisie Samen tegen Huiselijk Geweld

2. Deze uitvoeringsagenda ter kennisname doorsturen naar de gemeenteraad met begeleidende raadsinformatiebrief.

9.

1309522

B&W Voorstel - Bijdrage(n) op de woonvisie voor het
jaar 2022

1. De bijdrage voor het jaar 2022 van WSP en het bod van Habion
toesturen aan de raad;
2. De raad middels de notitie vragen om reacties en aandachtpunten voor de te sluiten prestatieafspraken met WSP en Habion;
3. De evaluatie prestatieafspraken 2020 toesturen aan de raad.

10.

1294332

B&W Voorstel - Keuzemogelijkheden raad bij invoering

1. Instemmen met de opiniërende notitie voor de raadscommissie;

Omgevingswet

2. de notitie voorleggen aan de commissie Ruimte en vragen of de
commissie kaders/ aandachtpunten wil meegeven voor de verdere uitwerking.
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11.

1209268

B&W Voorstel - Definitief advies op verzoek om een te-

1. Aan aanvragers een tegemoetkoming in planschade toekennen

gemoetkoming in planschade door de voormalige eige-

van respectievelijk € 20.500, - en deze verhogen met de wette-

naren van het perceel Davelaarsgoed 46.

lijke rente vanaf de dag van ontvangst van het verzoek tot de dag
van de uitbetaling;
2. Het betaalde griffierecht van € 300,- terugbetalen;
3. De tegemoetkoming in planschade ten laste brengen van het
budget Rimpeler.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Putten d.d. 20 juli 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten,

Mr. F.E. Contant

H.A. Lambooij

gemeentesecretaris

burgemeester
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