Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders week 4 (21 t/m 27 januari) 2019

Onderwerp

Besluit

1.

Besluitenlijst week 3.

Vastgesteld.

2.

Samen voor wonen, zorg en welzijn. Update foto
2018.
(nr. 1098089/RO-Ste)

 Instemmen met het gestelde in de notitie
“Samen voor wonen, zorg en welzijn”;
update foto 2018.
 Deze notitie ter kennisname aan de raad
aanbieden via rubriek B.

3.

Voorstel weigeren omgevingsvergunning
Harremaatweg 46 te Voorthuizen.
(nr. 1098636/RO-Kui)

 Instemmen met de bijgevoegde Nota
zienswijzen.
 De omgevingsvergunning weigeren.
 Belanghebbende op de hoogte stellen.

4.

Maandrapportage afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling.
(nr. 1098075/BDV-Zee)

 Kennisnemen van de budgetaanpassingen
van programma 3 en 4.
 Het inkomstenbudget van programma 3 met
€ 591.000,- en het budget van programma 4
met € 300.000,- verhogen.
 Het voordeel (ad € 891.000,-) toevoegen aan
de incidentele begrotingsruimte.
 Het besluit door de gemeenteraad laten
autoriseren via de maandrapportage.

5.

Voorstel betreffende principeverzoek
functieverandering Postweg 20 in De Glind.
(nr. 1098424/RO-Wij)

 In principe meewerken aan het verzoek om
een extra functieveranderingswoning
mogelijk te maken aan de Postweg 20 in
De Glind.
 Hiervoor het geldende bestemmingsplan
wijzigen.

6.

Voorstel verleggen van aardgastransportleiding
onder de A1 en naastgelegen spoorlijn ter
hoogte van Terschuur.
(nr. 1098620/RO-Bui)

 In principe meewerken aan het verzoek om
het verleggen van de gastransportleiding ter
hoogte van Terschuur mogelijk te maken
onder de A1 en de naastgelegen spoorlijn
door.
 Hiervoor het geldende bestemmingsplan
herzien.

7.

Mogelijkheid coördinatieregeling beschikbaar
maken.
(nr. 1098003/RO-Cus)

 De gemeentelijke coördinatieregeling van
toepassing verklaren bij een eerder
genomen principetoezegging voor het
perceel Goorderweg-Garderbroekerweg te
Voorthuizen.

8.

Aanbieding rapportages “Doelgroepen en
kansen voor Flexwonen” (onderzoek Barneveld,
Ede, Wageningen).
(nr. 1097859/RO-Wag)

 Kennisnemen van de rapporten
“Doelgroepen van flexwonen in Barneveld,
Ede en Wageningen” en “Kansen voor
flexwonen in Barneveld, Ede en
Wageningen”.
 Ter kennisneming de beide rapporten
zenden naar de gemeenteraad via de Lijst
van ingekomen stukken, rubriek B.
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9.

Voorstel betreffende Raamovereenkomst
levering trapliften Wmo.
(nr. 1098644/SOC-Hoe)

 Instemmen met het verlengen van de
huidige raamovereenkomst met Handicare
Stairlifts B.V. met 1 jaar tot 1 april 2020.

10.

Voorstel betreffende principetoezegging
functieverandering Esvelderweg 5 en
Tolnegenweg 67.
(nr. 1097099/RO-Vel)

 In principe meewerken aan het verzoek om
twee niet-agrarische bedrijven mogelijk te
maken aan de Esvelderweg 5 in
Kootwijkerbroek door middel van
functieverandering van de agrarische
bestemming van dit perceel en die van het
perceel Tolnegenweg 67 in Voorthuizen.
 Hiervoor het geldende bestemmingsplan
herzien.

11.

Voorstel betreffende straatnaamgeving
Rochetstraat (Kromme Akker Zuid),
Voorthuizen.
(nr. 1097717/BDV-Dri)

 De nieuw aan te leggen weg ten noorden
van de Groote Elstweg “Rochetstraat” te
noemen.
 Het besluit publiceren en betrokkenen
(omwonenden en belangenorganisaties)
hierover informeren.

12.

Voorstel betreffende straatnaamgeving
Broekhof, Kootwijkerbroek.
(nr. 1097831/BDV-Dri)

 De nieuw aan te leggen weg ten westen van
de Drieënhuizerweg “Broekhof” te noemen.
 Het besluit publiceren en betrokkenen
hierover informeren.

13.

Raadsvoorstel communicatieplan
Gemeenteraad 2019-2022.
(nr. 1097680/B&D-Reb)

 De raad voorstellen kennis te nemen van het
Communicatieplan Gemeenteraad 20192022 en in te stemmen met de actiepunten.

14.

Voorstel betreffende principeverzoek Groen van
Prinstererlaan 2 in Barneveld.
(nr. 1094251/RO-Bou)

 In principe meewerken aan het verzoek om
vernieuwbouw van het kerkgebouw aan de
Groen van Prinstererlaan 2 in Barneveld
mogelijk te maken.
 Hiervoor het geldende bestemmingsplan
herzien.
 Hiervoor een inspraakprocedure met een
inzagetermijn van twee weken volgen.
 De gemeentelijke coördinatieregeling van
toepassing verklaren, mits de aanvrager
hiermee instemt.

15.

Cultuurbeleid 2019.
(nr. 1098691/SOC-Cla)

 De uitvoeringsagenda cultuur 2019
vaststellen.
 De nadere regels subsidiëring
Maatschappelijk Cultuurfonds vaststellen.
 De raad ter kennisgeving informeren via
rubriek B.
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Openstaande vragen raadscommissie
Grondgebied 17 januari 2019.
(nr. 1100157/RO-Bru)

 De vragen van de raadsfracties van Lokaal
Belang en de ChristenUnie, mondeling
gesteld tijdens de vergadering van de
Commissie Grondgebied op 17 januari 2019,
middels memo beantwoorden.
 De memo van Hekkelman Advocaten met
betrekking tot de rol en werking van een
structuurvisie ter kennisneming voorleggen
aan de raad.

