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Nr.

B&W voorstel

Omschrijving

Besluit B&W

Zaaknummer
1.

1228336

Concept B&W Openbare besluitenlijst 28 en 30

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 28 en 30 september

september 2021

2021 is vastgesteld.
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2.

1336448

B&W Voorstel - Principeverzoek voor de bouw

Met aanvrager overleggen of er andere oplossingen zijn (waaronder ook een

van een telecommast in Putten Oost

mast van maximaal 30 meter hoog), waarbij het de voorkeur heeft om een mast
of masten met andere providers te delen.

3.

1198049

B&W Voorstel - Vaststelling bestemmingsplan Bil-

De gemeenteraad voorstellen de volgende besluiten te nemen:

derdijkstraat, gebied school De Akker

1. het bestemmingsplan “Bilderdijkstraat - gebied school De Akker” vaststellen;
2. bij de vaststelling een aantal ambtelijke wijzigingen doorvoeren, zoals
verwoord in de bijlage bij het raadsbesluit;
3. het beeldkwaliteitsplan Bilderdijkstraat vaststellen;
4. de grondexploitatie Bilderdijkstraat (vertrouwelijk document) vaststellen
en deze vervolgens activeren;
5. het voorbereidingskrediet en de gemaakte kosten overhevelen naar de
grondexploitatie;
6. het voorziene financieel tekort van -/- € 223.000,- dekken uit de reserve
grondexploitatie.

4.

1339068

B&W Voorstel - Septembercirculaire 2021

1. De effecten voor 2021 verwerken met een begrotingswijziging op het
saldo 2021.
2. De effecten voor 2022-2025 verwerken als een begrotingswijziging op
het saldo van de Begroting 2022-2025 die op 4 november 2021 in de
raad wordt behandeld.
3. Instemmen met de raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2021 en
verzending hiervan naar de gemeenteraad.
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5.

1299413

B&W Besluit - Verzoek tot versterking kapitaal-

1. Het college heeft het voornemen pro-rato deel te nemen aan een re-

structuur Alliander

verse hybride converteerbare obligatielening ter versterking van het eigen vermogen van Alliander;
2. Stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen
ten aanzien van het voornemen kenbaar te maken.

6.

1338336

B&W Voorstel - Beantwoording vragen art.37

1. Instemmen met de beantwoording van de vraag die de fractie van Ge-

RvO - GB - Verhuizingen

meentebelangen heeft gesteld over verhuizingen.
2. De concept-antwoordbrief versturen conform de procedure in het kader
van art. 37 RvO Gemeenteraad

7.

1334246

B&W Voorstel - Schriftelijke vragen artikel 37 RvO
- Wij Putten - Opkoopbescherming woningen

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

8.

1338429

B&W Voorstel - SPUK IJZ Bosbad 5 okt 2021

1. Een aanvraag van € 672.596,- indienen inzake de “Regeling specifieke
uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19”.
2. Het toegezegde bedrag uit deze regeling in zijn geheel doorgeven aan
St. Bosbad Klein Zwitserland;
3. Het college ziet er op toe dat deze extra ondersteuning niet leidt tot een
positief exploitatieresultaat over 2021.

9.

1337021

B&W Voorstel - Vaststelling Waardendocument

1. Het Waardendocument als tussenresultaat van de Omgevingsvisie Put-

t.b.v. Omgevingsvisie Putten 2040

ten 2040 vaststellen.
2. De gemeenteraad met de de concept-raadsinformatiebrief hierover informeren.
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10.

1337820

B&W Voorstel - Collegevoorstel verkeerbesluit instellen parkeerverbod Kerkwegje

1. Een verkeersbesluit (1337821) nemen voor het instellen van een parkeerverbod in het Kerkwegje
2. Het verkeersbesluit, volgens de standaard procedure, voor 6 weken ter
inzage leggen voor bezwaar.

11.

1310714

B&W Voorstel - Principeverzoek herontwikkeling

1. Niet instemmen met de voorgestelde stedenbouwkundige opzet voor de

Grieteweg 4-6-6A

locatie Grieteweg 4-6-6a.
2. Aan initiatiefnemer meedelen dat afgetast moet worden of een brede
herontwikkeling samen met de WSP en GGZ op de locatie haalbaar is.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Putten d.d. 12 oktober 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten,

Mr. F.E. Contant

H.A. Lambooij

gemeentesecretaris

burgemeester
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