Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders week 16 (15 t/m 21 april) 2019.

Onderwerp

Besluit

1.

Besluitenlijst week 15.

Vastgesteld.

2.

Koopovereenkomst Harselaar-Zuid fase 1a.
(nr. 1107046/RO-Mor).

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

3.

Voorstel betreffende vaststelling hogere
waarden en vaststelling bestemmingsplan
“Nachtegaalweg – De Spil, partiële herziening
Buitengebied 2012” in Kootwijkerbroek.
(nr. 1106696/RO-Sta)

 Instemmen met het raadsvoorstel.

4.

Voorstel betreffende principetoezegging
bestemmingsplanwijziging Noordenweg 24 in
Voorthuizen.
(nr. 1106731/RO-Cus)

 In principe meewerken aan het verzoek om
één extra vrijstaande woning mogelijk te
maken aan de Noordenweg 24 in
Voorthuizen.
 Hiervoor het geldende bestemmingsplan
wijzigen.

5.

Voorstel betreffende realiseren wandelroute
Rondje Barneveld.
(nr. 1107295/RO-Nie)

 Instemmen met de memo en rapportage
voor de realisering van de wandelroute
Rondje Barneveld.
 Het Routebureau Veluwe opdracht geven
om de wandelroute uit te voeren.
 Hiervoor een budget van € 25.000,beschikbaar stellen vanuit het
Ontwikkelingsfonds Platteland.
 Instemmen met het starten van een
verkenningsonderzoek naar de behoeften
voor de uitbreiding van het wandelnetwerk
naar andere kernen als uitwerking van de
beleidstoevoeging 2019 “onderzoek
stimulering beweging m.b.v. openbaar
groen”.
 Hiervoor de in de begroting 2019
beschikbaar gestelde incidentele
beleidstoevoeging van € 20.000,- inzetten.
 Het besluit ter kennisname aanbieden aan
de raad via de Lijst van ingekomen stukken,
rubriek B.

6.

Voorstel betreffende beleidsplannen 2020-2023
van de Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland-Midden.
(nr. 1107503/B&D-Maa)

 De beleidsplannen van de Veiligheids- en
Gezondheidsregio Gelderland-Midden
2020-2023 aan de raad aanbieden.
 De raad voorstellen geen zienswijzen in te
dienen op de beleidsplannen.

7.

Wijziging Participatiebeleidsregels Gemeente
Barneveld in verband met Harmonisering reintegratieinstrumenten.

 Vaststellen van de “Zesde wijziging van de
Participatieregels gemeente Barneveld”
alsmede de Bijlage “Gewijzigde toelichting
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(nr. 1104158/SOC-Bos)

van artikelen 4 en 6
Participatiebeleidsregels”.
 De aldus vastgestelde wijziging van de
Participatiebeleidsregels Gemeente
Barneveld op de gebruikelijke wijze
publiceren.

8.

Voorstel ter vaststelling aanbieden aan de
Gemeenteraad van de eerste wijziging
Participatieverordening Gemeente Barneveld in
verband met Harmonisatie
re-integratieinstrumenten.
(nr. 1104140/SOC-Bos)

 De gemeenteraad voorstellen om de Eerste
wijziging van de Participatieverordening
Gemeente Barneveld alsmede de bijlage
“Wijziging toelichting artikelen 12, 13, 14 en
invoeging toelichting op nieuw artikel 12a
Participatieverordening gemeente
Barneveld” vaststellen.

9.

Voorstel betreffende principetoezegging
bestemmingsplanherziening Veldkampstraat 5
in Voorthuizen.
(r. 1106906/RO-Cus)

 In principe meewerken aan het verzoek om
een appartementencomplex met 11
appartementen mogelijk te maken aan de
Veldkampstraat 5 in Voorthuizen.
 De gemeentelijke coördinatieregeling van
toepassing verklaren, mits de aanvrager
hiermee instemt.

10.

Strategische Agenda FoodValley.
(nr. 1107435/B&D-Pijl)

 Kennisnemen van de aanbiedingsbrief en
het memo inzake het temporiseren van de
Strategische Agenda regio FoodValley.
 De brief en het memo ter kennisneming door
leiden naar de raad.

11.

Betalingsregeling inzake ingebruikname deel
Harselaar-Driehoek.
(nr. 1107226/RO-Dro)

 Instemmen met (overeenkomst tot)
betalingsregeling met vergunninghoudster.
 Instemmen met aanpassing akte van
hypotheekverlening d.d. 18 september 2019
(Hyp 3, 74409, nr. 165).
 De burgemeester verleent op grond van
artikel 171 Gemeentewet aan de heer mr.
J.W. Drost in zijn hoedanigheid van
strategisch adviseur grondzaken volmacht
(met het recht van substitutie) tot
ondertekening van de akte van wijziging
recht van hypotheek.
 Het advies met bijlagen als niet-openbaar
aanmerken op grond van artikel 10, tweede
lid sub b en g Wet openbaarheid van
bestuur.

12.

Motie VNG-congres “Inzet Verhuurderheffing
voor woningbouw en verduurzaming
woningbezit woningcorporaties”.
(nr. 1107384/RO-Ste)

 Instemmen met het gestelde in de motie
“Inzet Verhuurderheffing voor woningbouw
en verduurzaming woningbezit
woningcorporaties”.
 Deze motie ter kennisname aan de raad
aanbieden (rubriek B).
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