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Nr.

B&W voorstel

Omschrijving

Besluit B&W

concept B&W Openbare besluitenlijst 12-05-2020

de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 12 mei 2020 is

Zaaknummer
1.

1096823

vastgesteld.
2.

1166598

B&W Voorstel - Dienstverleningsovereenkomst

Akkoord gaan met de ‘Dienstverleningsovereenkomst Archeologie 2020’ en

Archeologie

daarmee instemmen met de voortzetting van de rol als gastheergemeente
voor dit taakveld (portefeuille wethouder Koekkoek).
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3.

1097041

B&W Voorstel - besluit op advies bezwaarschrift

1. De gemeenteraad voorstellen om conform het advies van de com-

Poolseweg 27a

missie bezwaarschriften het ingediende bezwaarschrift ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te houden.
2. Bezwaarmaker informeren over de raadsbehandeling.

4.

1167371

B&W Voorstel - flexwonen

1. Onderzoeken op welke wijze kan worden voorzien in de (jaarlijkse)
behoefte flexwoningen in Putten door:
a. Verder te onderzoeken onder welke (rand)voorwaarden flexwonen
nabij de locatie Roosendaalseweg 164 mogelijk is;
b. De uitkomsten locaties versnellingskamer te onderschrijven; c. In
te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met het expertteam woningbouw en de benodigde middelen ter beschikking te stellen;
d. mee te doen aan de ‘Ateliersessies verdichten door flexwonen’
(zonder externe kosten, maar wel nodige ambtelijke inzet).
2. de raad over de verschillende sporen te informeren door middel van
een raadsinformatiebrief;
3. het college wil maandelijks geïnformeerd worden over de voortgang
van de verschillende sporen.

5.

1163865

B&W Voorstel - Beantwoording vragen - uitstel RES

Instemmen met de beknopte beantwoording van de vragen die de fractie
Gemeentebelangen heeft gesteld over het uitstel van de RES en burgerparticipatie en de antwoordbrief versturen conform de procedure in het kader van
art. 37 RvO Gemeenteraad.
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6.

1115240

B&W Voorstel - Overstap naar geautomatiseerde

1. Overgaan tot geautomatiseerde modelmatige waardebepaling.

waardebepaling en WOZ-berichtenverkeer

2. Voor de gegevensuitwisseling overgaan op het WOZberichtenverkeer.
3. Een krediet van € 18.000 structureel en € 38.000 éénmalig aan vragen bij de gemeenteraad voor de aanschaf en implementatie van een
applicatie voor geautomatiseerde modelmatige waardebepaling en
de module voor het WOZ-berichtenverkeer.

7.

1166780

B&W Voorstel – Informatieveiligheidsbeleid en

1. Het informatieveiligheidsbeleid vaststellen

privacybeleid

2. Het privacybeleid inclusief de daarbij behorende bijlagen vaststellen.
3. De raad over het privacybeleid en informatieveiligheid informeren via
de concept-raadsinformatiebrief.

8.

9.

1161418

1167768

B&W Voorstel_ reactie rapport rekenkamercommis-

De concept-brief aan de Rekenkamercommissie te sturen als reactie op het

sie RAJ

rapport over het onderzoek naar het Regionaal Account Jeugd (RAJ).

B&W voorstel - aanpassen beleidsregels langdurige
illegale woonsituaties

1. Het beleid langdurige illegale woonsituaties als volgt aanpassen: de
sloopmeter eis wordt 1,5m² voor elke 1m³ inhoud van de woning (in
plaats van 2m²);
2. de raad hierover informeren middels de aangepaste concept- raadsinformatiebrief;
3. de betreffende mensen hierover informeren;
4. een korte publicatie op de gemeentepagina plaatsen over de wijziging.
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10.

11.

1029499

1163679

B&W Voorstel – beleidsregels Doorbouwend recre-

1. De beleidsregels Doorbouwend recreatief vaststellen;

atief

2. De beleidsregels Oprecht recreatief intrekken.

B&W Voorstel – Stand van zaken Meerjarenplan

1. De raad wordt via de concept-raadsinformatiebrief over de stand van

Samenleving 2019-2022

zaken geïnformeerd;
2. Voortaan vindt rapportage over de voortgang plaats via de reguliere
planning- en control-cyclus.

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

26 mei 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten,

Mr. F.E. Contant

H.A. Lambooij

gemeentesecretaris

burgemeester
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