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1.

Besluitenlijst week 50.

Vastgesteld.

2.

Voorstel betreffende vaststelling
bestemmingsplan Gelkenhorsterweg I.
(nr. 1096286/RO-Bou)

 Instemmen met het raadsvoorstel.

3.

Schaffelaarbos – omgevingsvergunning fase 1.
(nr. 1094643/B&D-Wes)

 Op grond van artikel 2.1 onder e juncto 2.6
Wabo aan Schaffelaarbos B.V. een
omgevingsvergunning verlenen voor het
exploiteren van een bedrijf waar eiervloeistof
wordt gedroogd tot eierpoeder, waar
eierschalen worden vermalen tot
kalkmeststof en waar gistcelwanden worden
verwerkt op de percelen Industrieweg 2-20
op de Harselaar in Barneveld.
 De Omgevingsdienst De Vallei mandateren
om de ontwerp-beschikking verder in
procedure te brengen.

4.

Terugdringen alcoholgebruik in het verkeer.
(nr. 1095562/SOC-Han)

 Het “Plan van Aanpak terugdringen
alcoholgebruik in het verkeer in de
Gemeente Barneveld” vaststellen.
 Het raadsvoorstel “Terugdringen
alcoholgebruik in het verkeer” voorleggen
aan de raad.

5.

Raadsvoorstel Beleidsplan Sociaal Domein
“Mensen Voorop”.
(nr. 1095375/SOC-Kra)

 Het Beleidsplan Sociaal Domein “Mensen
Voorop” vaststellen stellen (voor zover het
betrekking heeft op de afstemming
jeugdhulp en onderwijs, onder voorbehoud
van bespreking met
samenwerkingsverbanden voor passend
onderwijs) en het raadsvoorstel Beleidsplan
Sociaal Domein “Mensen Voorop” ter
behandeling aan de gemeenteraad
aanbieden.

6.

Collegevoorstel betreffende het raadsvoorstel
wijziging verordening maatschappelijke
ondersteuning 2015.
(nr. 1095238/SOC-Koe)

 Het raadsvoorstel Vierde wijziging van de
Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2015 Gemeente Barneveld
aan de gemeenteraad ter vaststelling
voorleggen.

7.

Voorstel betreffende Verordening
gegevensverstrekking basisregistratie personen
gemeente Barneveld.
(nr.1088443/B&D-Tan)

 De Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen gemeente
Barneveld aan de gemeenteraad ter
vaststelling voorleggen.

8.

Voorstel betreffende Doelgroepenvervoer
Valleihopper.
(nr. 1094706/SOC-Bak)

 Kennisnemen van het evaluatierapport
Valleihopper en de Raadsinformatiebrief van
de Bestuurscommissie Basismobiliteit en
beide documenten ter informatie aanbieden
aan de gemeenteraad.
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 Instemmen met de volgende besluiten van
de Bestuurscommissie Basismobiliteit:
a. Het verlaten van het Regiecentrale
model voor de Valleihopper.
b. Het verlengen van de huidige
contracten en de huidige wijze van
uitvoering van het Leerlingenvervoer tot
1 augustus 2020 en de daardoor
verkregen extra tijd gebruiken om
grondig onderzoek te doen naar
(on)mogelijkheden en effecten van
samenwerking met andere gemeenten
op het gebied van leerlingenvervoer.
c. Het beëindigen van alle contracten voor
de uitvoering van het vraagafhankelijke
vervoer van de Valleihopper per 1januari
2020 en een nieuwe regionale
aanbestedingsprocedure voorbereiden
met het oog op nieuwe contracten voor
de uitvoering van het vraagafhankelijk
vervoer per 1 januari 2020.
d. In overleg treden met de provincie
Gelderland over de voorwaarden en
(financiële) afspraken met betrekking tot
de OV-vangnetfunctie.
 Instemmen met verhoging van het
opstaptarief voor houders van een Wmokortingspas voor de Valleihopper met € 0,09
per rit, met ingang van 1 januari 2019.

9.

Voorstel betreffende pilot en profiel
gebiedsregisseur.
(nr. 1096274/BOR-Smi)

 Instemmen met de memo “Voorstel pilot en
profiel gebiedsregisseur”.
 Instemmen met Garderen en
Oldenbarneveld als pilotgebieden.
 Hiervoor € 18.200,- excl. BTW ter
beschikking stellen ten laste van de
incidentele begrotingsruimte 2019.
 Dit bedrag door de raad laten autoriseren via
de maandrapportage (rubriek F).
 Dit betreft een voorgenomen besluit.
De ondernemingsraad wordt om advies
gevraagd.

10.

Voorstel betreffende de vaststelling Notitie
Reikwijdte en Detailniveau windenergie.
(nr. 1095317/RO-Bru)

 Kennisnemen van het conceptadvies van de
Commissie voor de milieueffectrapportage.
 Kennisnemen van de conclusies uit het
eindgesprek met de Commissie voor de
milieueffectrapportage.
 De raad voorstellen de nota zienswijzen vast
te stellen.
 De raad voorstellen de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau vast te stellen.
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11.

Voorstel betreffende kaders warmtevisie
gemeente Barneveld.
(nr. 1094671/RO-Hou)

12.

Beleidsregels tegemoetkoming kosten
kinderopvang op sociaal-medische gronden
Gemeente Barneveld.
(nr. 1087289/SOC-Vel)

 Instemmen met de voorgestelde kaders voor
de gemeentelijke warmtevisie, zoals
weergegeven in het raadsvoorstel “Kaders
warmtevisie gemeente Barneveld”.
 De gemeenteraad dit voorstel ter vaststelling
voorleggen.
 De beleidsregel tegemoetkoming kosten
kinderopvang op sociaal-medische gronden
Gemeente Barneveld vaststellen.
 De uitvoering van de beleidsregel een jaar
na de inwerkingtreding evalueren.

13.

Uitstellen invoering nieuwe inwonersbijdrage
algemene voorziening huishoudelijke hulp.
(nr. 1095657/SOC-Han)

 Instemmen met het invoeren van de nieuwe
inwonersbijdrage algemene voorziening
huishoudelijk hulp per 25 februari 2019
(CAK-periode 3 2019), in plaats van per
1 januari 2019.

14.

Voorstel over vaststelling van bestemmingsplan
Kromme Akker-Zuid.
(nr. 1095286/RO-Goe)

 Instemmen met het raadsvoorstel.

15.

Voorstel gesprekkencyclus nieuwe stijl.
(nr. 1095230/BDV-Vee)

 De nieuwe regeling gesprekkencyclus
(inclusief flexibele beloning) vaststellen met
ingang van 1 januari 2019.
 De huidige regeling gesprekkencyclus en de
huidige regeling flexibele beloning laten
vervallen met ingang van 1 januari 2019.
 Dit besluit communiceren en implementeren
na instemming van de ondernemingsraad.

16.

1 wijziging Legesverordening 2019.
(nr. 1095276/BDV-Hor)

 Vaststellen van de tarieven voor
reisdocumenten.

17.

Voorstel betreffende evaluatie Energievisie 2018
en uitvoeringsprogramma 2019.
(nr. 1093617/RO-Hou)

 Instemmen met de evaluatie van de
Energievisie over 2018.
 Instemmen met het uitvoeringsprogramma
van de Energievisie voor 2019.
 De evaluatie en het uitvoeringsprogramma
ter informatie aan de gemeenteraad
voorleggen via rubriek B.

18.

Koopovereenkomst Thorbeckelaan-Zuid.
(nr. 1096467/Thorbeckelaan-Zuid-Mor)

 Instemmen met het aangaan van de
koopovereenkomst.
 De inhoud van en de bijlagen bij dit
collegevoorstel aanmerken als niet
openbaar op grond van artikel 10, lid 2, sub
b en g van de Wob.

19.

Voorstel betreffende ondertekenen convenant
Economic Board Utrecht (EBU).
(nr. 1086487/B&D-Meij)

 Akkoord gaan met deelname aan het
convenant tussen de Economic Board
Utrecht (EBU) en de regio Amersfoort.
 Wethouder Dorrestijn mandateren om het

e
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convenant namens het college te
ondertekenen.

20.

Voorstel betreffende principetoezegging voor
het realiseren van een bedrijfsgebouw/opslag
fietsen, Verbindingsweg 29 in Voorthuizen.
(nr. 1095954/RO-Mer)

 In principe meewerken aan het verzoek om
een bedrijfsgebouw/opslaghal fietsen
mogelijk te maken aan de Verbindingsweg
29 in Voorthuizen.
 Hiervoor het geldende bestemmingsplan
herzien.
 De gemeentelijke coördinatieregeling van
toepassing verklaren, mits de aanvrager hier
mee instemt.

21.

Leerplichtverslag 2017-2018.
(nr. 1093683/SOC-Lam)

 Instemmen met het leerplichtverslag
2017-2018.
 Informeren van de gemeenteraad over het
gevoerde leerplichtbeleid, de activiteiten en
de resultaten in het schooljaar 2017-2018
via het leerplichtverslag.

22.

Voorstel betreffende principetoezegging
kavelsplitsing ten behoeve van woningbouw aan
de Valkseweg 110/110-1 in Barneveld.
(nr. 1095625/RO-Geu)

 In principe meewerken aan het verzoek om
een woning mogelijk te maken aan de
Valkseweg 110/110-1 en twee woningen ten
westen van de Hessenweg 7A.
 Hiervoor het geldende bestemmingsplan
herzien.

23.

Voorstel betreffende visie toekomstige
vastgoedorganisatie.
(nr. 1096762/V&I-Ee)

 Een budget ter hoogte van maximaal
€ 30.000,- beschikbaar stellen voor het
opstellen van een visie op de toekomstige
vastgoedorganisatie.
 Het benodigde aanvullend budget ter hoogte
van € 18.000,- beschikbaar stellen voor de
inzet van een interim teamleider Vastgoed in
de periode januari-oktober 2019.
 De bovenstaande kosten dekken uit de
incidentele begrotingsruimte.

24.

Voorstel instemmen met sluiten
raamovereenkomst met nieuwe aanbieder
Algemene Voorziening Huishoudelijke Hulp.
(nr. 1095928/SOC-Han)

 Instemmen met het sluiten van een
raamovereenkomst met één nieuwe
aanbieder voor de Algemene Voorziening
Huishoudelijke Hulp.

25.

Vragen CDA-fractie over intentieverklaring
haalbaarheidsonderzoek buurtziekenhuis.
(nr. 1096272/SOC-Kra)

 Beantwoorden conform advies

26.

Voorstel betreffende Plan van aanpak
Revitalisering Harselaar Oost.
(nr. 1093422/Harselaar-Oost-Jon)

 Instemmen met het plan van aanpak
Revitalisering Harselaar Oost.
 Hiervoor € 48.000,- excl. BTW beschikbaar
stellen ten laste van het budget 6859
Harselaar Oost pva.
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Het realiseren van een pastorie aan de
Kerkstraat, twee woningen aan de
Rembrandtstraat en een woongebouw met
25 appartementen in het gebied tussen de
Kerkstraat en Rembrandtstraat in Voorthuizen.
(nr. 1096238/RO-Sta)

 Instemmen met het gevraagde plan
behoudens de bouw van twee woningen aan
de Rembrandtstraat in het gebied tussen de
Kerkstraat en Rembrandtstraat in
Voorthuizen.
 De toezeggingenbrief versturen.
 De gemeentelijke coördinatieregeling van
toepassing verklaren, mits de aanvrager
hiermee instemt.

