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OPENBARE BESLUITENLIJST (VASTGESTELD)

Vergadering van burgemeester en wethouders van Putten
Datum

:

9 februari 2021

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

Zaaknummer
1.

1228336

Concept B&W Openbare Besluitenlijst 2 februari
2021

1 van 4

De openbare besluitenlijst van 2 februari 2021 is vastgesteld.

2.

1210882

B&W Voorstel - Raadsinformatiebrief over de motie

De gemeenteraad via de raadsinformatiebrief informeren over de stand

'een toekomst voor het buitengebied'

van zaken met betrekking tot de motie 'een toekomst voor het buitengebied'

3.

1205489

B&W Voorstel - Omgevingsvisie

De opdracht definitief gunnen aan KuiperCompagnons te Rotterdam.

4.

1253251

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

1. De artikel 37 RvO-vragen van de fractie van Gemeentebelangen
beantwoorden via de concept- antwoordbrief.
2. De raad informeren over de uitvoering van de Participatiewet via
de concept-raadsinformatiebrief.

5.

1253328

B&W Voorstel - Naamgeving Putten-Zuid

Instemmen met de procedure met betrekking tot de naamgeving van het
woningbouwproject Putten-Zuid via een in te stellen commissie naamgeving openbare ruimte.

6.

1253248

B&W Voorstel - Beantwoording schriftelijke vragen

Instemmen met de beantwoording van de art. 37 RvO-vragen van de frac-

art. 37 RvO - Gemeentebelangen - stand van za-

tie van Gemeentebelangen over de woningbouw in Rimpeler.

ken woningbouw Rimpeler
7.

1178725

B&W Voorstel - Putterbrink knip niet uitvoeren

Naar aanleiding van de inspraakreacties geen verkeersbesluit nemen om
een knip te realiseren in de Putterbrink.

8.

1022596

B&W Voorstel - Verkeersbesluit Centrumplan

Een verkeersbesluit nemen voor de verkeersmaatregelen die noodzakelijk
zijn voor het vernieuwde centrum en dit, volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure, voor 6 weken ter inzage leggen voor beroep.
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9.

10.

11.

1108405

1188294

1206326

B&W Voorstel - Vaststelling wijzigingsplan Knar-

Het wijzigingsplan Knardersteeg 2-2A vaststellen, conform het concept-

dersteeg 2/2A

besluit.

B&W Voorstel - Bezwaarschrift handhaving Wabo

Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften het bezwaar-

Wildforsterweg 17-177

schrift ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand houden.

B&W Voorstel - Principeverzoek zonnepanelen

1. Het college staat positief ten opzichte van het principeverzoek

Krachtighuizerweg 30

voor particuliere grondgebonden zonnepanelen voor de woning
Krachtighuizerweg 30;
2. Er kan worden uitgegaan van van maximaal 50m2 buiten het
bouwvlak, mits er geen natuurbestemming op zit en het landschappelijk goed wordt ingepast.
3. Deze relatief kleinere zonnepaneelvelden kunnen ambtelijk worden beoordeeld en afgehandeld.

12.

1250901

B&W Voorstel - Bestuursopdracht nieuwe nota

1. Instemmen met de bestuursopdracht voor het opstellen van een

volksgezondheid 2022-2025

regionale nota volksgezondheid 2022-2025;
2.

De gemeente Elburg aanwijzen als bestuurlijk opdrachtgever/trekker;

3. Instemmen met een financiële bijdrage van maximaal €5.000,- ter
uitvoering van de bestuurlijke opdracht.
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13.

1248865

B&W Voorstel - Reactie vragen art 37 Omgevings-

Instemmen met de beantwoording van de art. 37 RvO-vragen die de frac-

wet

tie Gemeentebelangen heeft gesteld over de Omgevingswet.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Putten
d.d. 16 februari 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten,

Mr. F.E. Contant

H.A. Lambooij

gemeentesecretaris

burgemeester
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