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1.

Besluitenlijst week 14.

Vastgesteld.

2.

Voorstel betreffende bestemmingsplan
Thorbeckelaan-Groen van Prinstererlaan,
Barneveld.
(nr. 1102280/RO-Bou)

 Via de Lijst van ingekomen stukken, rubriek
F aan de raad voorstellen om in te stemmen
met de nadere motivering van het besluit
van 7 maart 2018.

3.

Voorstel betreffende coördinatieregeling
beschikbaar maken.
(nr. 1106414/RO-Geu)

 De gemeentelijke coördinatieregeling van
toepassing verklaren bij een eerder
genomen principetoezegging voor het
perceel Barnseweg 92, Barneveld.

4.

Voorstel betreffende principetoezegging voor de
bouw van een twee-onder-één-kap woning aan
de Valkseweg 17 in Barneveld.
(nr. 1106558/RO-Bra)

 In principe meewerken aan het verzoek om
een twee-onder-één-kap woning mogelijke
te maken aan de Valkseweg 17 in
Barneveld.
 Hiervoor het geldende bestemmingsplan
wijzigen.
 De gemeentelijke coördinatieregeling van
toepassing verklaren, mits de aanvrager
hiermee instemt.

5.

Uitwerking beleidstoevoeging 2019 “Landschap,
natuur en biodiversiteit”.
(nr. 1104267/RO-Ber)

 Instemmen met de uitwerking van de
beleidstoevoeging 2019 “Landschap, natuur
en biodiversiteit” ter grootte van € 50.000,-.

6.

Offerteverzoek Woningbehoefteonderzoek
Barneveld op basis van WoON2018.
(nr. 1106504/RO-Ste)

 Instemmen met het offerteonderzoek
analyse WoOn2018 gemeente Barneveld.
 Dit voorstel ter kennisname aanbieden aan
de raad via rubriek B.

7.

Transformatie Be Active.
(nr. 1104275/SOC-Kra)

 Kennisnemen van de definitieve rapportage
“Onderzoek naar rol & positionering Be
Active”.
 Op basis van de aanbevelingen uit het
rapport eerst starten met een ontwikkelpad
om de noodzakelijke transformatie tot stand
te brengen, waarbij o.a. aandacht wordt
besteed aan;
a. De inhoudelijke en organisatorische
samenwerking en doorontwikkeling van
Be Active met “Be Creative”.
b. De verbinding met het beleidsplan
sociaal domein “Mensen Voorop”, waarbij
dit plan de richting aangeeft om
bedoeling en resultaten van Be Active
explicieter te omschrijven.
c. Het nadrukkelijker toepassen van de
bestuurlijke afspraken Brede Regeling
Combinatiefuncties.
d. De profilering en werkwijze van Be
Active, met meer aansluiting bij het
maatschappelijk middenveld (o.a. CJG
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en Welzijn Barneveld) door gezamenlijke
programmering, samenwerking en
huisvesting.
e. De ontwikkeling van passende
competenties, profielen en methodieken.
f. Verzakelijking van de bedrijfsvoering.
Hiervoor in samenspraak met De Vogelhorst
en Muziekschool voor 1 oktober 2019 een
transformatieplan opstellen.
De inhuurkosten ad € 60.000,- van een
teamleider/kwartiermaker dekken door
verlaging van de incidentele
begrotingsruimte 2019.
Dit bedrag door de raad laten autoriseren via
de maandrapportage (rubriek F).
Per 1 juni 2019 een cultuurmakelaar voor
28 uur per week aanstellen.
Eind 2020 nader bepalen in hoeverre de dan
getransformeerde werkeenheid conform het
advies in het rapport organisatorisch,
juridisch en financieel bij een
maatschappelijke partner onder te brengen
is.
Dit besluit ter kennisname aan de raad
aanbieden via rubriek B.

8.

Voorstel betreffende 25-jarig jubileum De Ark te
Barneveld.
(nr. 1105172/B&D-Blo)

 Akkoord gaan met het ter beschikking stellen
van € 1.250,- voor de viering van het 25-jarig
jubileum van De Ark.
 Het verzoek voor het overige afwijzen.
 Dekking past binnen het budget voor De Ark
en deels binnen de representatiekosten van
het bestuur.

9.

Voorstel betreffende overstap van Windows 7
naar Windows 10.
(nr. 1103781/BDV-Bee)

 In afwijking van het inkoopbeleid CAM IT
opdracht verstrekken voor de overstap van
Windows 7 naar Windows 10.
 De bijlage op grond van artikel 10, tweede lid
sub b en g van de Wet openbaarheid van
bestuur aanmerken als niet-openbaar.

10.

Muziekschool Barneveld.
(nr. 1105099/SOC-Dul)

 Instemmen met de benoeming van de heer
J.J.H. Post tot nieuw bestuurslid van de
Stichting Muziekschool Barneveld.

11.

Aanwijzen 2 loco-secretaris voor de periode
van 28 april tot en met 6 mei 2019.
(nr. 1106806/B&D-Bro)

 De heer A. Komdeur, afdelingshoofd Bestuur
e
en Dienstverlening, aanwijzen als 2 locosecretaris, voor de periode van 28 april tot
en met 6 mei 2019.

12.

Overeenkomst Snelfietsroute Stationsweg.
(nr. 1104678/V&I-Vor)

 Instemmen met de “Overeenkomst
Snelfietsroute Stationsweg”.
 Op grond van artikel 168 Gemeentewet

e

Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders week 15 (8 t/m 14 april) 2019.

Onderwerp

Besluit
wethouder P.J.T. van Daalen machtigen de
overeenkomst te ondertekenen.
 Instemmen met de verdere uitwerking van de
overeenkomst inzake compenserende
maatregelen in overleg met Stichting Het
Geldersch Landschap.

13.

Voorstel betreffende nadere regel
netwerktarieven persoonsgebonden budget
(pgb).
(nr. 1105378/SOC-Til)

 Vaststellen nadere regel pgbnetwerktarieven
dagopvang/logeeropvang/Beschermd Thuis
in het kader van de Wmo 2015, Jeugdwet en
de Wet minimum loon.

14.

Voorstel betreffende beheer en onderhoud
wegen; Uitvoeringsplan 2019 (incl. doorkijk naar
2020-2022).
(nr. 1103744/BOR-Jon)

 Instemmen met het “Uitvoeringsplan 2019
(incl. doorkijk naar 2020-2022).
 De benodigde middelen ad € 4.735,beschikbaar stellen voor het uitvoeren van
het in 2019 geplande onderhoud. Dekking
vindt plaats uit de voorziening groot
onderhoud wegen.
 Het uitvoeringsplan ter informatie
verstrekken aan de gemeenteraad (rubriek
B).

15.

Nadere regels Maatschappelijk Sport- en
Cultuurfonds en (her)benoeming leden
adviescommissie van deze fondsen.
(nr. 1102451/SOC-Dul)

 De “Nadere regels subsidiëring
Maatschappelijk Sportfonds Gemeente
Barneveld” intrekken.
 De “Nadere regels subsidiëring
Maatschappelijk Cultuurfonds Gemeente
Barneveld” intrekken.
 De “Nadere regels subsidiëring
Maatschappelijk Sport- en Cultuurfonds
Gemeente Barneveld vaststellen en de
leden van de adviescommissie van deze
fondsen (her)benoemen.
 De raad hiervan ter kennisgeving informeren
via rubriek B.

16.

Tevredenheidsonderzoek bezwaarmakers.
(nr. 1097669/B&D-Bro)

 Kennisnemen van de resultaten van het
onderzoek naar de tevredenheid van
bezwaarmakers over de gevolgde procedure
rondom de afhandeling van
bezwaarschriften.
 Het reeds ingezette traject met betrekking tot
oplossingsgericht werken, dan wel mediaton
voorafgaand aan de bezwarenafhandeling,
ver4der uitbouwen naar alle disciplines en
werkvelden binnen de organisatie.
 De raad informeren via rubriek B,

