Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders week 14 (1 t/m 7 april) 2019.

Onderwerp

Besluit

1.

Besluitenlijst week 13.

Vastgesteld.

2.

Beantwoording vragen fractie Burger Initiatief
inzake verdeling vouchers 2018/2019 Midden
Nederland Hallen/VNG Congres.
(nr. 1104803/RO-Wag)

 Beantwoorden conform advies.

3.

Voorstel betreffende Aanwijzingsbesluit
toezichthouders BRP 2019.
(nr. 1100788/B&D-Mei)

 Instemmen met het Aanwijzingsbesluit
toezichthouders BRP 2019 waarbij een
aantal medewerkers van de Gemeente
Barneveld als toezichthouder BRP worden
aangewezen.

4.

Voorstel betreffende wijziging
woonplaatsgrenzen Stroe en Voorthuizen.
(nr.1105309/BDV-Dri)

 Vaststellen van de woonplaatsen;
- Stroe
- Voorthuizen
Overeenkomstig de situatietekening.
 Het besluit publiceren en betrokkenen
(aanwonenden) hierover informeren.

5.

Voorstel betreffende aanschaf Microsoft
licenties.
(nr. 1100419/BDV-Bee)

 In afwijking van het inkoopbeleid een
overeenkomst voor de periode van 1 juli
2019 tot en met 30 juni 2022 aangaan met
Dataplus Netherlands BV.
 De inhoud van het collegevoorstel op grond
van artikel 10, eerste lid sub c en tweede lid
sub g van de Wet openbaarheid van bestuur
aanmerken als niet-openbaar.

6.

Schriftelijke vragen Pro98 inzake oplaten van
ballonnen.
(nr. 1104795/B&D-Ber)

 Beantwoorden conform advies.

7.

Schriftelijke vragen fractie CDA over de
Esvelderbeek.
(nr. 1105071/RO0Kom)

 Beantwoorden conform advies.

8.

Verkoop bouwkavel 43 Holzenbosch
Voorthuizen.
(nr. 1105200/RO-Dui).

 Instemmen met de koopovereenkomst
inzake de verkoop van bouwkavel 43,
gelegen binnen het plangebied Holzenbosch
te Voorthuizen.
 Het advies en de bijlagen als niet openbaar
aanmerken op grond van artikel 10,lid 2, sub
b van de Wet openbaarheid bestuur.

9.

Allonge Nederland Instituut voor
Verkeersveiligheid.
(nr. 1105087/RO-Mor)

 Instemmen met het aangaan van de allonge.
 Het advies met bijlage als niet openbaar
aanmerken op grond van artikel 10, lid 2,
sub b en g van de Wet openbaarheid
bestuur.
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10.

Voorstel betreffende principetoezegging
bestemmingsplanwijziging Lankerenseweg 8 in
Voorthuizen.
(nr. 1104494/RO-Cus)

 In principe meewerken aan het verzoek om
een functieverandering van Agrarisch naar
Wonen mogelijk te maken inclusief het
toevoegen van één extra woning op het
perceel Lankerenseweg 8 in Voorthuizen.
 Hiervoor het geldende bestemmingsplan
wijzigen.
 De gemeentelijke coördinatieregeling van
toepassing verklaren, mits de aanvrager
hiermee instemt.

11.

Rapportage Vaccinatiegraad in de gemeente
Barneveld.
(nr. 1105027/SOC-Mol)

 Kennisnemen van de rapportage
Vaccinatiegraad in de gemeente Barneveld
en akkoord gaan met doorzending naar de
Raad ter kennisname.

12.

Voorstel betreffende vaststelling wijzigingsplan
Hoge Boeschoterweg II van het
bestemmingsplan Garderen.
(nr. 1105522/RO-Geu).

 Instemmen met de Nota zienswijzen.
 Het wijzigingsplan Hoge Boeschoterweg II
van het bestemmingsplan Garderen met
planidentificatie NL.IMRO.0203.1505-0002
in elektronische vorm vastleggen en in die
vorm vaststellen.
 Gelijktijdig een volledige verbeelding op
papier vaststellen.
 Voor het wijzigingsplan Hoge
Boeschoterweg II geen exploitatieplan
vaststellen.

13.

Voorstel betreffende vaststelling
bestemmingsplan Meentweg I, partiële
herziening Buitengebied 2012.
(nr. 1105862/RO-Vel)

 Instemmen met het raadsvoorstel en aan de
raad voorleggen via de Lijst van ingekomen
stukken, rubriek F, mits er alsnog geen
zienswijzen worden ingediend.

14.

Voorstel over principetoezegging
functieverandering Valkseweg 231.
(nr. 1105534/RO-Pat)

 In principe meewerken aan het verzoek om
een niet-agrarisch bedrijf middels
functieverandering mogelijk te maken aan
de Valkseweg 231 in Barneveld.
 Hiervoor het geldende bestemmingsplan
herzien.
 De gemeentelijke coördinatieregeling van
toepassing verklaren, mits de aanvrager
hiermee instemt.

15.

Voorstel over principetoezegging helihaven
Stroeërweg 46 te Stroe.
(nr. 1105298/RO-Bui)

 In principe meewerken aan het verzoek om
een helihaven mogelijk te maken aan de
Stroeërweg 46 in Stroe.
 Hiervoor het geldende bestemmingsplan
herzien.

16.

Voorstel betreffende principetoezegging
bestemmingsplanherziening Speulderweg 11,
Garderen.
(nr. 1105526/RO-Cus)

 In principe meewerken aan het verzoek om
één vrijstaande woning mogelijk te maken
op het perceel gelegen tussen de
Speulderweg 9 en 13 in Garderen.
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 Hiervoor het geldende bestemmingsplan
wijzigen.
 De gemeentelijke coördinatieregeling van
toepassing verklaren, mits de aanvrager
hiermee instemt.

17.

Raadsvoorstel betreffende vaststelling
bestemmingsplan De Kelis I te Voorthuizen.
(nr. 1105869/RO-Kui)

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

18.

Uitvoeringsprogramma “Uitvoeringsplan Wabo
2019” Omgevingsdienst De Vallei.
(nr. 1105844/RO-Hoe)

 Het uitvoeringsprogramma 2019 vaststellen.
 Het uitvoeringsprogramma 2019 ter
kennisneming aan de raad sturen.
 De provincie in kennis stellen van het
uitvoeringsprogramma 2019.

19.

Raadsvragen SGP, VVD, LB, BI en CU inzake
toegepast zand.
(nr. 1106561/RO-Hoe)

 Beantwoorden conform advies.
 De portefeuillehouder mandateren om de
definitieve beantwoording vast te stellen.
 De memo’s van Royal HaskoningDHV en
BMC naar de gemeenteraad sturen.

