
                                                                                                                                                              

 
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders week 28 (8 t/m 14 juli) 2019. 

 Onderwerp Besluit  

1. Besluitenlijst week 27. 
 

Vastgesteld. 
 

 
 

2. Voorstel betreffende wijzigingsplan 
Renswoudsestraatweg 54, Lunteren 
(deel Barneveld). 
(nr. 1114290/RO-Clu) 
 

 Meewerken aan het verzoek om de 
aanduiding “intensieve veehouderij” toe te 
voegen aan het bouwvlak, alsmede het 
bouwvlak verkleinen, op het perceel 
Renswoudsestraatweg 54, Lunteren 
(deel Barneveld). 

 Hiervoor het geldende bestemmingsplan 
“Buitengebied 2012” te wijzigen en in te 
stemmen met de ter visie legging van het 
ontwerpwijzigingsplan 
“Renswoudsestraatweg IV”.  

 Op voorhand het ontwerpwijzigingsplan met 
planidentificatie NL.IMro.0203.1534-0001 
vaststellen voor het geval er geen 
zienswijzen worden ingediend. Als datum 
van vaststelling geldt dan de eerste dag na 
het einde van de terinzagelegging van het 
ontwerpwijzigingsplan. 
 

 

3. Voorstel over principetoezegging realiseren  
3 woningen, Thorbeckelaan 103 in Barneveld. 
(nr. 1114146/RO-Sta) 
 

 In principe meewerken aan het verzoek om 
de bouw van drie woningen mogelijk te 
maken op het perceel aan de Thorbeckelaan 
103 in Barneveld. 

 Hiervoor het geldende bestemmingsplan 
herzien. 

 De gemeentelijke coördinatieregeling van 
toepassing verklaren, mits de aanvrager 
hiermee instemt. 
 

 

4. Voorstel betreffende aanvraag tegemoetkoming 
in planschade Koningsweg 25-01 Garderen. 
(nr. 1114347/RO-Mer) 
 

 Instemmen met het advies van SAOZ van 
juni 2019 in de zaak Koningsweg 25-01, 
Garderen. 

 De tegemoetkoming in planschade, inclusief 
additionele vergoedingen toekennen. 
 

 

5. Voorstel over principetoezegging 
bestemmingswijziging van Agrarisch naar 
Wonen en het mogelijk maken van een woning 
op perceel Achterveldseweg 32 in Achterveld. 
(nr. 1114359/RO-Geu) 
 

 In principe meewerken aan het verzoek om 
de bestemming “Agrarisch” te wijzigen naar 
“Wonen”  aan de Achterveldseweg 32 in 
Achterveld. 

 Hiervoor het geldende bestemmingsplan 
wijzigen. 
 

 

6. Zandkwestie – Implementatie aanbevelingen 
BMC. 
(nr. 1114382/B&D-Iki) 
 

 Kennisnemen van de stand van zaken met 
betrekking tot de implementatie van de 
aanbevelingen, zoals gedaan door BMC in 
haar rapport Bodembewust van 19 maart 
2019. 

 De raad via rubriek B middels memo 
informeren over de implementatie van de 
aanbevelingen van BMC. 

 



                                                                                                                                                              

 
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders week 28 (8 t/m 14 juli) 2019. 

 Onderwerp Besluit  

 

7. Schriftelijke vragen van Lokaal Belang inzake 
keren op de Zelderseweg. 
(nr. 1114527/V&I-Hek) 
 

 Beantwoorden conform advies.  

8. Mandatering en machtiging tijdens 
vakantieperiode. 
(nr. 1112885/B&D-Bro) 
 

 Burgemeester J.W.A. van Dijk in de periode 
van 29 juli tot 23 augustus 2019 machtigen 
tot uitoefening van bevoegdheden van het 
college op grond van artikel 168 
Gemeentewet. 

 Wethouder P.J.T. van Daalen in de periode 
19 augustus tot en met 31 augustus 
machtigen tot uitoefening van 
bevoegdheden van het college op grond van 
artikel 168 Gemeentewet. 

 Wethouder A. de Kruijf in de periode van 25 
augustus tot en met 31 augustus machtigen 
tot uitoefening van bevoegdheden van het 
college op grond van artikel 168 
Gemeentewet. 

 De plaatsvervangend gemeentesecretaris 
R.A.P. Schouwaert 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 20 juli tot 
en met 2 augustus 2019. 

 De gemeentesecretaris H.F.B. van Steden 
op basis van titel 10.1 van de Awb 
mandateren om te beslissen op 
bezwaarschiften tegen in mandaat afgedane 
besluiten, inclusief het ondertekenen van de 
daarop betrekking hebbende stukken, in de 
periode van 19 tot en met 31 augustus 2019. 
 

 

9. Proef inzet buurtsportcoach in Gecombineerde 
Leefstijl Interventie. 
(nr. 1114542/SOC-Kra) 
 

 Op proef een buurtcoach inzetten in de 
Gecombineerde Leefstijl Interventie. 
 

 

10. Subsidiëring activiteiten Stichting Buurtkamer 
Zuid III. 
(nr. 1114281/SOC-Kra) 

 De activiteiten van de Stichting Buurtkamer 
Zuid III subsidiëren. 

 Ter kennisname naar de raad. 
 

 

11. Voorstel betreffende jaarstukken Permar 2018. 
(nr. 1114560/SOC-Hui-Dui) 

 Kennisnemen van de jaarstukken Permar 
WS 2018. 

 De jaarstukken Permar WS 2018 ter 
kennisname sturen naar de gemeenteraad 
via rubriek B (lijst van ingekomen stukken). 
 

 

 


