Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders in week 49 (4 december t/m 8 december 2006)

Nr

Onderwerp

Besluit

1.

Besluitenlijst week 48.

Vastgesteld.

2.

Gedeeltelijke herziening van de voorschriften
van het bestemmingsplan Buitengebied 2000.
(nr. 248474/RBW-Lag)

o
o

Vaststellen voorontwerp.
Het voorontwerp ter inzage leggen.

3.

Verzoek om herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied 2000" voor het perceel Kallenbroekerweg 190-192 in Terschuur.
(nr. 248450/RBW-Bos)

o

Geen medewerking verlenen aan een extra
woonbestemming op het perceel.
Bestemmingsplan herzien om de percelen
de dubbelbestemming "Landgoed" te geven
en een ondergeschikte bedrijfsfunctie in de
historische opstallen mogelijk te maken.
Afspraken over de sloop van gebouwen en
intrekking milieuvergunning in een overeenkomst met verzoeker vastleggen.

o

o

4.

Negeren bouwstop op het perceel Oude Barnevelderweg 5 in Garderen.
(nr. 248470/RBW-Duij)

Instemmen met het preventief aanschrijven van
Beeldengieterij A.M. van Ee B.V. in Garderen
om daarmee te bewerkstelligen dat tijdens de
opgelegde bouwstop geen (bouw)werkzaamheden meer in en/of aan het in aanbouw zijnde
bedrijfspand/ showroom verricht worden
(dwangsom € 50.000,-- ineens).

5.

Buiten stallen van caravans aan de Bijschoterweg 8-1 in Voorthuizen.
(nr. 248468/RBW-Hon)

Geen medewerking verlenen.

6.

Verzoek om bestemmingswijziging om de aanleg
van een ondergrondse schietaccommodatie mogelijk te maken op het perceel kadastraal bekend gemeente Garderen, sectie B, nr. 2318.
(nr. 248452/RBW-Spa)

Geen medewerking verlenen.

7.

Bezwaarschrift tegen het besluit dat geen bevoegdheid bestaat tot handhavend optreden tegen geluidsoverlast op het perceel Jan van
Schaffelaarstraat 36 in Barneveld.
(nr. 248467/RBW-Bol)

o
o

8.

Verzoek subsidiëring educatieve bosbuitenprogramma's voor scholen op Landgoed Schovenhorst in Putten. (nr. 248148/OJS-Vel)

Verzoek voor subsidie afwijzen.

9.

Verslag bijeenkomst denktank primair onderwijs
19 september 2006. (nr. 248202/OJS-Vel)

Verslag voor kennisgeving aannemen.

10.

Vlooienmarkten 2007.
(nr. 248201/BMO-Haa)

Vergunning verlenen aan:
o Dekker Evenementen uit Odijk (3x).
o Organisatiebureau Don uit Loenen aan de
Vecht (2x).

11.

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).
(nr. 248199/OJS-Rij)

De planning wijzigen voor de producten zoals
opgenomen in de productovereenkomst educa-

Het bezwaar ongegrond verklaren.
De beslissing dat geen bevoegdheid bestaat
tot handhavend optreden in stand laten.

N.O.
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tie 2006; middelen naar behoefte overhevelen
tussen de producten Nederlands als Tweede
Taal, breed maatschappelijk functioneren/ sociale redzaamheid en voortgezette algemene volwasseneneducatie.

12.

Nederlandse taallessen en opvoedingsondersteuning voor allochtone vrouwen.
(nr. 248353/OJS-Rijs)

o

o
o

Gelden vanuit budget vormings- en ontwikkelingswerk (23431/42121) 2006 beschikbaar stellen voor taallessen voor allochtone
vrouwen in het wijkcentrum gedurende de
periode 01-09-2006 t/m 31-12-2006. Taallessen combineren met opvoedingsondersteuning.
Een particulier docente faciliteren middels
de Turkse vrouwenvereniging Hilal.
Wijkcentrum Oldenbarneveld huren voor 2
dagdelen per week gedurende de bovengenoemde periode.
De nota "Inburgering 2007" vaststellen.
De nota ter inzage leggen voor de gemeenteraad.

13.

Wet Inburgering.
(nr. 248354/OJS-Rijs)

o
o

14.

Verzoek om plaatsing kleine woning gelegen
achter de woning aan de Noordersingel 27 in
Voorthuizen.
(nr. 248198/RBW-Wij)

Geen medewerking verlenen.

15.

Bezwaarschrift tegen de ingangsdatum van de
bijstand.
(nr. 248200/WZI-Jon)

Bezwaarschrift ongegrond verklaren.

16.

Subsidiesystematiek voorschoolse educatie
schooljaar 2006-2007.
(nr. 248147/OJS-Vel)

Handhaven huidige systematiek voor subsidiëring voorschoolse educatie van 01-08-2006 tot
01-08-2007.

17.

Woningmarktscan gemeente Barneveld 2006.
(nr. 248131/RBW-Kom)

o
o

o

Kennisnemen van de resultaten van de Woningmarktscan gemeente Barenveld.
Uitkomsten betrekken bij de eerstvolgende
actualisering van het meerjarenwoningbouwprogramma.
Conclusies en aanbevelingen ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad.

18.

Meerjarenraadsagenda.
(nr. 248411/BMO-Hoo)

Meerjarenraadsagenda in concept vaststellen.

19.

Aankoop perceel grond in Stroe.
(nr. 248410/Owb-Mor)

Instemmen met de aankoop overeenkomstig
koopovereenkomst.

20.

Bezwaarschrift tegen aanschrijving om zonder
bouwvergunning bebouwde schuur en loods te
verwijderen van perceel Zeumerseweg 16 in
Voorthuizen.

o

o
2

De bezwaren gegrond verklaren voorzover
deze betrekking hebben op de loods en voor
het overige ongegrond verklaren.
De aanschrijving deels in stand laten.

N.O.
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(nr. 248575/RBW-Bol)
21.

Verzoek om toekennen planschadevergoeding
voor Hoevelakenseweg 138 in Terschuur.
(nr. 248571/RBW-Wijk)

Verzoek afwijzen.

22.

Geslotenverklaring onverharde gedeelte van de
Dusschoterweg tussen de Overhorsterweg en de
gemeentegrens met Nijkerk.
(nr. 247845/V&I-Ster)

Instemmen met geslotenverklaring in beide richtingen voor gemotoriseerd verkeer voor het onverharde gedeelte tussen de Overhorsterweg en
de gemeentegrens met Nijkerk.

23.

Bezwaarschrift tegen de aanschrijving om de illegale verkoop van auto's te staken, de zonder
bouwvergunning gebouwde schuur en blokhut te
verwijderen op het perceel Blankenhoefseweg 2
in Zwartebroek, alsmede de activiteiten omtrent
de collectie Citroëns aan te passen conform afspraak. (nr. 248462/RBW-Bol)

o
o

De bezwaren deel gegrond verklaren.
De aanschrijving deels in stand laten.

24.

Verzoek eenmalige extra subsidie Barneveldse
Omroep Stichting Aktief (BOSA).
(nr. 248055/CLT-Hei)

o
o

Het verzoek afwijzen.
Een bedrag van € 11.610,-- afwegen bij de
beleidstoevoegingen begroting 2008.

25.

Straatnaamgeving Voorthuizen-Noord.
(nr. 248469/PUB-Maa)

De straten in de te realiseren woonwijk Blankensgoed te vernoemen naar wilde planten, te
weten: Knoopkruid, Duizendblad, Hoornbloem,
Heermoes, Vlasbekje, Hondsdraf en Speenkruid.

26.

Aanpassing huurinkomens/vermogensgrenzen
huurwoningen.
(nr. 248459/RBW-Kom)

De gewijzigde huur- en inkomens/vermogensgrenzen voor de verdeling van huurwoningen
vaststellen conform bijgevoegde tabel.

27.

Afspraken:
Music and Candlelight, Voorthuizen
14 december, 19.15 uur

Verhinderd.

Overleg Nuon-Platform, Arnhem
14 december, 14.00 uur

Verhinderd.

Opening Beroepenmarkt regio Barneveld,
Groen van Prinsterercollege,
18 januari 2007, 13.30 uur

Wethouders Verweij en Van den Hengel

Expertmeeting ruimtelijke en infrastructurele
ontwikkelingen in de oostelijke Randstad na
2030, Utrecht, 1 februari 2007, 13.00 uur
Officiële opening dependance huisartsenpost in
HVC, 8 februari 2007, 16.00-18.00 uur

Wethouder De Kruijf

Burgemeester en Wethouder Verweij

2 Uitnodigingen

v.k.a.

3

N.O.

