
                                                                                                                                                              

 
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders week 17 (22 t/m 28 april)  2019. 

 Onderwerp Besluit  

1. Besluitenlijst week 16. 
 

Vastgesteld. 
 

 
 

2. Vaststelling resultaten ENSIA met betrekking tot 
DigiD, Suwinet, BAG en BGT. 
(nr. 1108208/BDV-Are) 

 Vaststellen en ondertekening 
collegeverklaring ENSIA 2018 inzake DigiD 
en Ensia met bijlagen. 

 Kennisnemen assurance-rapport DigiD en 
Suwinet 2018. 

 Vaststellen bestuurlijke 
verantwoordingsrapportage BAG 2018. 

 Vaststellen bestuurlijke 
verantwoordingsrapportage BGT 2018. 

 De inhoud van het voorstel en de bijlagen op 
grond van artikel 10 lid 2, sub d,  als niet-
openbaar aanmerken. 
 

 

3. Raadsvragen CDA inzake onderzoek 
bezwarenprocedure. 
(nr. 1107471/B&D-Bro) 
 

 Beantwoorden conform advies.  

4. Voorstel betreffende bijdragen vanuit 
Ontwikkelingsfonds voor Dwarsakker 
Zwartebroek. 
(nr. 1103733/RO-Nie) 
 

 Instemmen met het raadsvoorstel en deze 
ter besluitvorming voorleggen aan de raad. 

 

5. Notitie actualisering Huisvestingsverordening 
2019-2023 gemeente Barneveld. 
(nr. 1107802/RO-Ste) 
 

 Hoofdstuk 7 van de Notitie actualisering 
Huisvestingsverordening 2019-2023 
Gemeente Barneveld vaststellen als kader 
voor het proces om te komen tot een 
actualisering van de 
Huisvestingsverordening. 

 Aan de raad voorstellen de Notitie 
actualisering Huisvestingsverordening 2019-
2023 Gemeente Barneveld te vaststellen. 
 

 

6. Voorstel betreffende straatnaamgeving   
Armen Dennenpad, Garderen. 
(nr. 1105357/BDV/Dri) 
 

 De weg tussen de Putterweg en de 
Speulderbosweg “Armen Dennenpad” 
noemen. 

 

7. Jaarverslag rekenkamercommissie Vallei en 
Veluwerand. 
(nr. 1107904/B&D-Noo) 
 

 Besluit ter kennisname aanbieden aan de 
raad. 

 

8. Voorstel betreffende principetoezegging 
wijzigingsplan Molenweg-Irenelaan in 
Voorthuizen. 
(nr. 1107820/RO-Cus) 
 

 In principe meewerken aan het verzoek om 
één extra rijtjeshuis aan de westzijde van 
Molenweg 32, en één vrijstaande woning op 
het zuidelijk deel van het perceel mogelijk te 
maken aan de Irenelaan in Voorthuizen. 

 Hiervoor het geldende bestemmingsplan 
wijzigen. 

 

 

9. Schriftelijke vragen van de fractie CU over de 
veiligheid op provinciale wegen. 
(nr. 1108210/V&I-Gra) 

 Beantwoorden conform advies.  
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 Onderwerp Besluit  

 

10. Schriftelijke vragen van de fractie LB over de 
maatregelen en evaluatie Burgemeester 
Kuntzelaan. 
(nr. 1108217/V&I-Gra) 
 

 Beantwoorden conform advies.  

11. Voorstel betreffende aanpak Omgevingsvisie 
Barneveld-Centrum. 
(nr. 1107422/RO-Smi) 
 

 Instemmen met de voorgestelde aanpak 
voor de Omgevingsvisie Barneveld-
Centrum. 

 Besluit ter kennisname aan de raad 
aanbieden. 
 

 

 


