Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders week 3 (14 t/m 20 januari) 2019

Onderwerp

Besluit

1.

Besluitenlijst week 2.

Vastgesteld.

2.

Subsidieverlening Go Barneveld 2019.
(nr. 1095941/B&D-Mei)

 Kennisnemen van de subsidieaanvraag
2019 en de bijbehorende
activiteitenbegroting van Go Barneveld
(voorheen toeristisch aanjaagteam).
 Go Barneveld op basis van de
subsidieaanvraag voor 2019 een subsidie
toekennen van € 50.000, Het volledige bedrag van € 50.000,- voor
2019 als voorschot uitbetalen.
 De bijdrage dekken uit de bestaande
begroting vanuit de post 6008 Bevordering
toerisme.

3.

Collegevoorstel subsidieverstrekking COB 2019
en subsidievaststelling 2017.
(nr. 1093850/B&D-Mei)

 Kennisnemen van de subsidieaanvraag en
de activiteitenbegroting 2019 van de
Vereniging Centrum Ontwikkeling Barneveld
(COB) en de jaarrekening 2017.
 Op basis van de subsidieaanvraag en het
uitvoeringsconvenant tussen de COB en de
gemeente onder voorbehoud aan de COB
voor 2019 een subsidie toekennen van
maximaal € 120.000,- (excl. BTW).
 De subsidie van € 120.000,- voor 2019 bij
wijze van voorschot uitbetalen in vier
termijnen.
 De subsidie aan de COB voor 2017 definitief
vaststellen op € 120.000,- (excl. BTW).
 De COB hierover informeren.

4.

Uitkering fondstekort gemeenten Sociaal
Domein.
(nr. 1097986/BDV-Dui)

 De extra ontvangen middelen vanuit het
fonds tekort gemeenten Sociaal Domein
begroten o.b.v. de decembercirculaire 2018
op € 948.705,-.
 De extra middelen toevoegen aan de
reserve Sociaal Domein.
 Dit bedrag door de raad laten autoriseren via
de maandrapportage, rubriek F.

5.

Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019.
(nr. 1097706/BDV-Hor)

 Instemmen met het vaststellen van de
definitieve percentages van de onroerendezaakbelasting 2019;
- Eigenaren van woningen op 0,1026%
- Eigenaren van niet-woningen op 0,1594%
- Gebruikers niet-woningen op 0,1258%
 De raad voorstellen, via rubriek F van de
Lijst van ingekomen stukken, om de
definitieve percentages van de onroerendezaakbelastingen 2019 vast te stellen.
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6.

Raadsinformatiebrief harmonisering
werkgeversinstrumenten.
(nr. 1098015/SOC-Veld)

 De raadsinformatiebrief vaststellen en
verzenden aan de gemeenteraad.

7.

Schriftelijke vragen op grond van art. 42 van de
organisatieverordening van de gemeenteraad
van Fractie Lokaal Belang betreffende uitgaan
van 16- en 17 jarige jongeren.
(nr. 1098378/B&D-Klei)

 Beantwoorden conform advies.

8.

Voorstel betreffende aanvraag om
tegemoetkoming in planschade
Mendelssohnlaan 104 Voorthuizen.
(nr. 1098334/Wikselaarse Eng-Goe)

 Instemmen met het bijgevoegde advies van
SAOZ van 10 oktober 2018 in de zaak
Mendelssohnlaan 104, Voorthuizen.
 De tegemoetkoming in planschade inclusief
additionele vergoedingen toekennen.

9.

Begroting 2019 Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Eem-Vallei Educatief.
(nr. 1097993/SOC-Bak)

 De gemeenteraad voorstellen bij het College
van Bestuur Stichting OPO Eem-Vallei
Educatief geen zienswijze over de begroting
2019 naar voren te brengen.
 Aanbieden aan de raad via rubriek F.

10.

Voorstel betreffende vaststelling
bestemmingsplan Veluweweg XV
Kootwijkerbroek.
(nr. 1098082/RO-Bui)

 Instemmen met het raadsvoorstel en aan de
raad voorleggen via de “Lijst van ingekomen
stukken”, rubriek F.

11.

Voorstel betreffende vaststelling
bestemmingsplan Koudhoornseweg I
(Garderen).
(nr. 1097957/RO-Sto)

 Instemmen met het raadsvoorstel en aan de
raad voorleggen via de “Lijst van ingekomen
stukken”, rubriek F.

12.

Voorstel betreffende vaststelling
bestemmingsplan “Kerkweg II (Kootwijkerbroek),
partiële herziening Buitengebied 2012.
(nr. 1097960/RO-Wij)

 Instemmen met het raadsvoorstel en aan de
raad voorleggen via de “Lijst van ingekomen
stukken”, rubriek F.

13.

Voorstel betreffende Aanbesteding Wmo
hulpmiddelen.
(nr. 1097850/SOC-Hoe)

 Instemmen met voorlopige gunning aan
Medipoint B.V. voor selectie, levering,
onderhoud en service van individuele Wmo
hulpmiddelen.

14.

Concept verkeersbesluit Beekstraat.
(nr. 1092709/V&I- Gra)

 Instemmen met het concept verkeersbesluit
Beekstraat en belanghebbenden gedurende
twee weken in de gelegenheid stellen om
een zienswijze in te dienen.
 Indien geen zienswijzen worden ingediend
het afdelingshoofd Vastgoed & Infrastructuur
mandateren om een definitief
verkeersbesluit conform concept op te
nemen.
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15.

Planning en control cyclus 2019.
(nr. 1097341/B&D-Hoo)

 De planning en controlcyclus 2019
vaststellen.

16.

Preventie relatietrainingen.
(nr. 1097981/SOC-Kra)

 Elan Barneveld een subsidie ad € 9.125,-verlenen voor drie preventieve
relatietrainingen “Sterke Stellen”.

17.

Voorstel betreffende aanvraag om
tegemoetkoming in planschade Mozartlaan 6
Voorthuizen.
(nr. 1098260/Holzenbosch-Goe)

 Instemmen met advies van SAOZ van
19 december 2018 in de zaak Mozartlaan 6,
Voorthuizen.
 De tegemoetkoming in planschade inclusief
additionele vergoedingen toekennen.

18.

Grondverwerving t.b.v. uitbreiding begraafplaats
De Plantage c.a.
(nr. 1094419/Uitbreiding begraafplaats-Dro)

 Instemmen met de koopovereenkomst met
eigenaar sub 1.
 Instemmen met koopovereenkomst met
eigenaar sub 2.
 Het advies met bijlagen als niet openbaar
aanmerken op grond van art. 10, lid 2, sub b
en g van de Wob.

19.

Voorstel betreffende aanvraag tegemoetkoming
planschade Kerkweg 5, 5bis en 9a.
(nr. 1097971/RO-Bou)

 Instemmen met het advies van SAOZ van
19 december 2018 in de zaak Kerkweg 5 in
Kootwijkerbroek.
 Instemmen met het advies van SAOZ van
19 december 2018 in de zaak Kerkweg 5bis
in Kootwijkerbroek.
 Instemmen met het advies van SAOZ van 19
december 2018 in de zaak Kerkweg 9a in
Kootwijkerbroek.
 De tegemoetkoming in planschade inclusief
additionele vergoedingen voor het adres
Kerkweg 5 in Kootwijkerbroek toekennen.
 De tegemoetkoming in planschade inclusief
additionele vergoedingen voor het adres
Kerkweg 5bis in Kootwijkerbroek toekennen.
 De tegemoetkoming in planschade inclusief
additionele vergoedingen voor het adres
Kerkweg 9a in Kootwijkerbroek toekennen.
 De toe te kennen planschade verhalen op de
verzoeker van de planologische maatregel.

