Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders week 2 (7 t/m 13 januari) 2019

Onderwerp

Besluit

1.

Besluitenlijst week 51.

Vastgesteld.

2.

Verzoek om incidentele financiële ondersteuning
door Stichting Hulp aan Elkaar.
(nr. 1093747/SOC-Wes)

 Instemmen met het verzoek van de Stichting
Hulp aan Elkaar om een incidentele
financiële bijdrage beschikbaar te stellen
aan Stichting Hulp aan Elkaar ter
bevordering van de zelf- en
samenredzaamheid in de Gemeente
Barneveld.
 Deze incidentele financiële bijdrage ad
€ 10.023,- te dekken uit het Sociaal domein
innovatiefonds.
 Aan deze financiële ondersteuning de
voorwaarde koppelen dat Stichting Hulp aan
Elkaar de regels voor voedselveiligheid
naleeft.

3.

Ontwerp wegenlegger Barneveld.
(nr. 1088622/V&I-Ee)

 De Ontwerp wegenlegger (Barneveld 2018),
bestaande uit een concept legger en een
viertal tekeningen, vaststellen.
 De Ontwerp wegenlegger 6 weken ter
inzage leggen conform de uniforme
voorbereidingsprocedure als bedoeld in
Afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht.
 Aanwonenden langs particuliere wegen
informeren.
 Het besluit ter informatie toesturen aan de
gemeenteraad.

4.

Voorstel betreffende MIRT Onderzoek
aansluiting A1/A30.
(nr. 1096428/V&I-Hek)

 Kennisnemen van de rapportage MIRT
Onderzoek aansluiting A1/A30 Barneveld.
 De rapportage MIRT Onderzoek per mail
toezenden aan de partners in Regio
FoodValley en Regio Amersfoort aan de
overige betrokken partijen.

5.

Voorstel betreffende nieuw protocol meldcode
gespreksvoerders Sociaal Domein.
(nr. 1096410/SOC-Dri)

 Instemmen met het protocol meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling voor
de gespreksvoerders van het Sociaal
Domein.

6.

Voorstel betreffende remote beheer van
datadistributie.
(nr. 1094272/BDV-Bee)

 In afwijking van het inkoopbeleid een
overeenkomst voor de periode van 1 januari
2019 tot en met 31 december 2021 aan
gaan met KONDAR Gegevensbeheer B.V.
 De inhoud van het collegevoorstel op grond
van artikel 10, eerste lid sub c en tweede lid
sub e en g van de Wet openbaarheid van
bestuur aanmerken als niet-openbaar.
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7.

Vaststelling concept-jaarrekening Gemeente
Barneveld Ontwikkeling B.V. (GBO) over
boekjaar 2017.
(nr. 1096816/BDV-Dui)

 In de hoedanigheid van aandeelhouder GBO
B.V. de jaarrekening over 2017, onder
voorbehoud van een goedkeurende
controleverklaring en het niet bevatten van
materiële wijzigingen t.o.v. de definitieve
versie, vaststellen.
 De concept-jaarrekening deponeren bij het
handelsregister van de Kamer van
Koophandel.
 De bestuurders van GBO B.V. décharge
verlenen over het boekjaar 2017 omtrent het
gevoerde beleid.
 De voorziening voor De Burgt, conform
vastgesteld beleid in de nota reserves en
voorzieningen, verhogen met € 52.103,- tot
een totaalbedrag van € 1.258.638, Deze verhoging van de voorziening dekken
door het verlagen van de incidentele
begrotingsruimte 2018 en dit middels de
maandrapportage (rubriek F) door de raad
laten autoriseren.

8.

Maandrapportage afdeling Beheer Openbare
Ruimte ultimo november 2018.
(nr. 1096984/BDV-Zee)

 Kennisnemen van de budgetaanpassingen
van programma 2, 3 en 4.
 Het budget met € 212.000,- verlagen.
 Dit bedrag toevoegen aan de incidentele
begrotingsruimte.
 Dit besluit door de gemeenteraad laten
autoriseren via de maandrapportage januari
2019.

9.

Voorstel betreffende principe toezegging
bouwen één vrijstaande woning op perceel
Hoge Boeschoterweg 10 in Garderen.
(nr. 1097263/RO-Geu)

 In principe meewerken aan het verzoek om
één woning mogelijk te maken aan de Hoge
Boeschoterweg 10 in Garderen.
 Hiervoor het geldende bestemmingsplan
wijzigen.
 De gemeentelijke coördinatieregeling van
toepassing verklaren, mits de aanvrager
hiermee instemt.

10.

Voorstel betreffende werkwijze urgentie
aanpassen n.a.v. pilot.
(nr. 1095917/SOC-Dri)

 Kennisnemen van de memo over de
evaluatie van de pilot urgentie.
 Kennisnemen van de Privacy Impact
Analyse.
 Instemmen om een convenant af te sluiten
met de WsB om de werkwijze rondom
urgentie juridisch te borgen en optie 3
kiezen als variant voor
gegevensuitwisseling.
 Ter kennisname naar de raad (rubriek B).
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Voorstel werkbudget uitwerking Regiodeal
FoodValley.
(nr. 1097089/RO-Bos)

 Instemmen met het beschikbaar stellen van
een werkbudget van € 15.000,- voor de
uitwerking van de Regiodeal FoodValley.
 Dit extra budget dekken door de incidentele
begrotingsruimte 2019 met dit bedrag te
verlagen.
 Dit bedrag door de raad laten autoriseren via
de maandrapportage (rubriek F).

