
Besluitenlijst college over de periode 26 oktober tot en met 1 november 2022 

Openbaar 

  

  

  

  

  

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Stand van zaken minimabeleid,(22e0002028) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de stand van zaken minimabeleid. 

2. Ter informatie aan te bieden aan de raad. 

Besluitdatum 26/10/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Garderenseweg 55,(22e0002047) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit De mondelinge stillegging van de bouwwerkzaamheden op 4 oktober 2022, met 

betrekking tot een uitbouw aan de in aanbouw zijnde bedrijfswoning aan de 

Garderenseweg 55 (Hessenmeer 20), schriftelijk te bevestigen en een last onder 

dwangsom op te leggen om hervatting van de bouwwerkzaamheden te voorkomen. 

Besluitdatum 31/10/2022 
  

  

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Het budget van het project "Fietspaden Garderenseweg te Speuld” is overschreden. 

Middels dit advies word een dekkingsvoorstel gedaan om dit tekort te 

dekken.‚(22e0002099) 

ja 

College 

1. Akkoord te gaan om het krediet Fietsvoorziening Garderenseweg te Speuld met € 

80.000,00 te verhogen en dit te dekken door het krediet Prins Hendriklaan met 

eenzelfde bedrag te verlagen 

2. Akkoord te gaan dit te verwerken in de 5e bestuursrapportage. 

  

  

  

Besluitdatum 31/10/2022 

Afdeling MIZ/BEL 

Onderwerp Beslissing op bezwaar,(22e0002040) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Het advies van de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften (kenmerk 

99990000082341) integraal over te nemen; 

2. Het bezwaarschrift van de Stichting DOEH, gericht tegen het Woo besluit van 14 juni 

2022 niet-ontvankelijk te verklaren (kenmerk 02330000141877) 

  

  

  
Besluitdatum : 31/10/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning voor een realisatie van een woonzorggebouw met tien 

wooneenheden. op perceel Haspel 123a,(22e0000701) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen 

Besluitdatum 01/11/2022 
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Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp CV Beslissing op bezwaar - 42 appartementen Prinsenhof,(22e0002109) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften d.d. 19 september 2022 voor 

kennisgeving aan te nemen; 

2. Het bezwaar ongegrond te verklaren: 

3. Het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning in stand te houden en 

nader te motiveren in de beslissing op bezwaar. 

Besluitdatum 01/11/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Aanvraag omgevingsvergunning Tomassen Duck-To B.V., (19e22003393) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

(Openbaarmaking) besluit d.d. 25 oktober 2022 (agendapunt 8) 

Besluit 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de ‘Nota van zienswijzen en ambtshalve 

wijzigingen' (kenmerk e220037762). 

2. De raad voor te stellen (kenmerk e220037755) kennis te nemen van en in te 

stemmen met de ‘Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’. 

3. De raad voor te stellen een definitieve verklaring van geen bedenkingen (kenmerk 

e220037753) af te geven in het kader van de aanvraag om revisie- 

omgevingsvergunning van Tomassen Duck-To B.V. 

4. Met het vormvrij m.e.r.-beoordelingsbesluit (kenmerk e220037758) te besluiten dat 

de voorgenomen activiteiten van Tomassen Duck-To B.V. niet leiden tot belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu, die nader onderzocht moeten worden in een 

formele m.e.r. of m.e.r.-beoordeling. 

5. De definitieve vergunning (kenmerk e220037777) te zullen verlenen, mits de raad de 

verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. 

6. De raad door middel van een raadsvoorstel voor te stellen een voorbereidingsbesluit 

(kenmerk e220037761) te nemen voor het plangebied met betrekking tot de 

gronden in eigendom van Tomassen Duck-To B.V of haar gelieerde rechtspersonen. 

Besluitdatum 01/11/2022 
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Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Voornemen invordering dwangsom werktijden,(22e0002080) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  1. de begunstigingstermijnen in de brief van 4 mei 2022, kenmerk 02330000120409, 

met betrekking tot de last onder dwangsom die is opgelegd met betrekking tot het 

strijdige gebruik van de achterzijde van het perceel Fokko Kortlanglaan 112, welke 

begunstigingstermijn afloopt op 5 november 2022, te verlengen tot zes weken na de 

beslissing op de aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning die ter legalisatie hiervan is 

ingediend met betrekking tot dit perceel. 

2. de begunstigingstermijn in de brief van 4 mei 2022, kenmerk 02330000120409, met 

betrekking tot de last onder dwangsom die is opgelegd met betrekking tot het strijdige 

gebruik van het perceel Fokko Kortlanglaan 122, welke begunstigingstermijn afloopt op 5 

november 2022, te verlengen tot zes weken na de beslissing op de aanvraag tijdelijke 

omgevingsvergunning die ter legalisatie hiervan is ingediend, met betrekking tot dit 

perceel. 

3. De begunstigingstermijn in de brief van 4 mei 2022, kenmerk 02330000120409, met 

betrekking tot de last onder dwangsom die is opgelegd met betrekking tot de aanleg van 

een houtwal om het perceel Fokko Kortlanglaan 122, te verlengen tot zes weken na de 

beslissing op de aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning die genoemd is onder 

beslispunt 2. 

  

  

  

  

  

  

Besluitdatum : 01/11/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Beslissing op handhavingsverzoek,(22e0002093) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Het verzoek tot handhaving de dato 21 september 2022, met betrekking tot het gebruik 

van de opslagloods aan de Fokko Kortlanglaan 122, af te wijzen aangezien er geen 

sprake is van een overtreding. 

Besluitdatum : 01/11/2022 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Rapport Evaluatie Wijkgericht werken,(22e0002101) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de Evaluatie Wijkgericht werken 

2. In te stemmen met de volgende maatregelen: 

1.Structureel continueren inzet capaciteit en kennis Sociaal Team en Leefbaarheidsteam 

n.a.. Notitie Doorontwikkeling Wijkgericht werken uit 2019; 

2.Doorontwikkelen Leefbaarheidsteam; 

3.Ontwikkelen van een integrale werkwijze voor de toegang tot hulp en ondersteuning in 

het Sociaal Domein. 

3.De rijksgelden (vanuit de taakmutaties) voor Versterking dienstverlening wijkteams 

beschikbaar te stellen, dit te dekken uit de stelpost circulaires en te verwerken in de 

eerstvolgende Bestuursrapportage. 

4. Deze notitie ter kennisname te sturen naar de gemeenteraad. 

Besluitdatum 01/11/2022 
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Afdeling ERMELO 

Onderwerp Europese aanbesteding plantmateriaal in samenwerking met ISNV 

gemeenten.‚(22e0002009) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Als gemeente Ermelo deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding voor de 

Ievering van plantmateriaal. 

2. Gemeente Putten aan te wijzen als penvoerder voor de begeleiding van de Europese 

aanbestedingsprocedure. 

3. Akkoord te gaan met de aanbestedingsstrategie. 

4. De inkoopcoördinator van de ISNV te machtigen om de voorlopige gunnings- en 

afwijsbrieven op te stellen, te ondertekenen en te verzenden nadat het college van Putten 

akkoord is gegaan met het resultaat van de aanbesteding. 

5. De definitieve gunning en ondertekening van de Raamovereenkomsten te mandateren 

aan de heer H.A. Lambooij, burgemeester van de gemeente Putten. 

Besluitdatum 01/11/2022 
  

  


