Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders week 29 (15 t/m 21 juli) 2019.

Onderwerp

Besluit

1.

Besluitenlijst week 28.

Vastgesteld.

2.

Beslissing op bezwaarschrift betreffende het
evenement Rally Kallenbroek.
(nr. 1114403/B&D-Bro)

 Bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaren.
 Bezwaarden en derde-belanghebbenden
van het besluit op de hoogte stellen.

3.

Verzoek UN Women Nederland inzake Orange
te World campagne.
(nr. 1114307/SOC-Kra)

 Geen medewerking verlenen aan het
verzoek van UN Women Nederland cs om
een gebouw of landmark oranje uit te
lichten.

4.

Voorstel betreffende het beantwoorden van
artikel 42 vragen van de fractie van Pro’98
inzake de school in Veller.
(nr. 1114575/V&I-Kok)

 Beantwoorden conform advies.

5.

Vaststelling subsidie Go Barneveld 2018.
(nr. 1113441/B&D-Mei)

 Kennisnemen van het jaarverslag 2018 en
de bijbehorende jaarrekening van Go
Barneveld (stichting toeristisch aanjaagteam
Barneveld).
 Op basis van het jaarverslag 2018 en de
jaarrekening de door de gemeente
verleende subsidie voor het boekjaar 2018
definitief vaststellen.
 Dit besluit aan Go Barneveld mededelen.

6.

Aandelen LeisureLands BV gemeente
Brummen.
(nr. 1114383/B&D-Mei)

 Kennisnemen van de brief van
LeisureLands, waarin staat dat de gemeente
Brummen haar aandelen LeisureLands te
koop aanbiedt aan medeaandeelhouders.
 Aan LeisureLands aangeven dat de
gemeente Barneveld geen interesse heeft in
de overname van de aandelen van de
gemeente Brummen.

7.

Vragen VVD-fractie m.b.t. middelen voor een
sportformateur t.b.v. een lokaal sportakkoord.
(nr. 1114247/SOC-Kra)

 De portefeuillehouder sport namens het
college de “Intentieverklaring voor deelname
aan de Regeling Lokale Sportakkoorden –
Sportformateur laten tekenen.
 De vragen van de VVD-fractie beantwoorden
conform advies.

8.

Voorstel betreffende opleggen last onder
dwangsom vanwege het houden van een
evenement zonder vergunning in strijd met de
wet- en regelgeving.
(nr. 1114985/B&D-Tem)

 Opleggen van een last onder dwangsom van
€ 10.000,- per geconstateerde overtreding.

9.

Voorstel over principetoezegging voor het
bouwen van 28 woningen aan de Buurtweg in
Voorthuizen.
(nr. 1114470/RO-Sto)

 In principe meewerken aan het verzoek om
28 woningen mogelijk te maken aan de
Buurtweg in Voorthuizen.
 Hiervoor een bestemmingsplan opstellen.
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 Hiervoor een inspraakprocedure met een
inzagetermijn van twee weken volgen.

10.

Voorstel over principetoezegging Plaggenweg
41 in Kootwijkerbroek.
(nr. 1114895/RO-Sto)

 In principe meewerken aan het verzoek voor
de functieverandering van de agrarische
bestemming naar een niet-agrarische
bedrijfsbestemming aan de Plaggenweg 41
in Kootwijkerbroek.
 Hiervoor het geldende bestemmingsplan
wijzigen.
 De gemeentelijke coördinatieregeling van
toepassing verklaren, mits de aanvrager
hiermee instemt.

11.

Voorstel over principetoezegging
functieverandering van agrarisch bedrijf naar
niet-agrarisch bedrijf aan de Valkseweg 195 in
Barneveld.
(nr. 1113779/RO-Bou)

 In principe meewerken aan het verzoek om
door middel van functieverandering het
agrarisch bedrijf aan de Valkseweg 195 in
Barneveld te wijzigen naar een nietagrarisch bedrijf.
 Hiervoor het geldende bestemmingsplan
wijzigen.

12.

Schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van
de organisatieverordening van de
gemeenteraad van de fractie Lokaal Belang
betreffende dumpen van drugsafval.
(nr. 1115103/B&D-Kle)

 Beantwoorden conform advies.

13.

Schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van
de organisatieverordening van de
gemeenteraad van de CDA-fractie betreffende
dumpen van drugsafval.
(nr. 1115101/B&D-Kle)

 Beantwoorden conform advies.

14.

Aanwijzen 2 loco-secretaris zomervakantie.
(nr. 1115518/B&D-Bro)

 Mevrouw I.Y. Dijkhuizen, afdelingshoofd
e
Ruimtelijke Ontwikkeling, aanwijzen als 2
loco-secretaris voor de periode van 3
augustus t/m 18 augustus 2019.
e
 De 2 loco-secretaris, Y.I. van Dijkhuizen, op
basis van titel 10.1 van de Awb mandateren
om te beslissen op bezwaarschriften tegen
in mandaat afgedane besluiten, inclusief het
ondertekenen van de daarop betrekking
hebbende stukken, in de periode van 3
augustus t/m 18 augustus.

15.

Voorstel over principetoezegging
bestemmingsplan Garderbroekerweg 118 in
Kootwijkerbroek.
(nr. 1115590/RO-Vis)

 In principe meewerken aan het verzoek om
de bestemmingswijziging mogelijk te maken
aan de Garderbroekerweg 118 in
Kootwijkerbroek.
 Hiervoor het geldende bestemmingsplan
herzien.
 De gemeentelijke coördinatieregeling van
toepassing verklaren, mits de aanvrager

e
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hiermee instemt.

16.

Verkoop bouwkavel De Standerd op
bedrijventerrein Puurveen.
(nr. 1115416/RO-Dro)

17.

Vervalt

18.

Toevoeging uitvoering speelbeleid.
(nr. 1112635/BOR-Heij)

 Instemmen met de ondertekenede
koopovereenkomst inzake de verkoop van
een bouwkavel gelegen binnen het
plangebied Puurveen te Kootwijkerbroek.
 Het advies en de bijlagen als niet-openbaar
aanmerken op grond van artikel 10,lid 2, sub
b van de Wet openbaarheid bestuur.

 Budget beschikbaar stellen ter grootte van
€ 20.000,- voor het uitvoeren van het
Speelbeleidsplan in de kern Terschuur.
 Het extra budget dekken door verlaging van
de incidentele begrotingsruimte in 2019.
 Dit bedrag door de raad laten autoriseren via
de maandrapportage.

