Aangepast tijdens de raadsvergadering van 8 november 2017
Raadsvoorstel nr. 17-78

Barneveld, 9 november 2017

Afdeling: Bestuur & Dienstverlening

Portefeuillehouder: dr. J.W.A. van Dijk

Onderwerp: Ingekomen en uitgaande stukken.
Aan de raad,
Hierbij bied ik u het volgende overzicht aan van de ingekomen en uitgaande stukken.
A.

Stukken van derden, voor kennisgeving aannemen.
1.

Brief van de gemeente Apeldoorn, d.d. 27 september 2017, inzake de aangenomen motie over
vliegroutes Lelystad “Vliegen tegen vleugels”.
2. Brief van de Regio FoodValley, d.d. 22 september 2017, inzake voortgang leerlingenvervoer.
3. Brief van Detailhandel Nederland d.d. 29 september 2017, inzake openstelling (koopzondagen) en
toegankelijkheid winkels rond Kerst.
4. Motie van de gemeente Stadskanaal, d.d. 25 september 2017, inzake de fipronilcrisis.
5. Brief van de Nationale ombudsman, d.d. 28 september 2017, inzake het rapport Van een koude
kermis thuiskomen. Wat mogen omwonenden van hun gemeente verwachten bij evenementen?
6. Motie van de gemeente Heerde, d.d. 2 oktober 2017, inzake vlieghoogtes Lelystad Airport. Besloten
om dit stuk te agenderen in de volgende commissievergadering.
7. Brief van Kennisplatform CROW, d.d. 27 september 2017, inzake aanbieden brochure Klimaatgericht
mobiliteitsbeleid voor gemeenten. (brochure ligt ter inzage en is te downloaden via
https://www.crow.nl/publicaties/duurzaam-mobiliteitsbeleid-voor-gemeenten).
8. Raadsinformatiebrief Permar, d.d. 27 september 2017, inzake o.a. verkoop onroerend goed Permar.
9. Brief van de Nationale ombudsman, d.d. 11 oktober 2017, inzake het rapport Behoorlijke bijstand.
Uitkomsten van een onderzoek naar de wijze waarop gemeenten omgaan met bijstandsaanvragers
van 27 jaar of ouder.
10. Motie van de gemeente Ede, d.d. 12 oktober 2017, inzake maatregelen getroffenen fipronilcrisis.
11. Circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 29 september 2017,
inzake benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester.
B.

Stukken van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, voor kennisgeving
aannemen.
B-1.1 Besluit van B&W, d.d. 26 september 2017, inzake kennisneming van de liquidatiemonitor en de
bestuursrapportage van Permar WS over het eerste halfjaar 2017.
B-1.4 Besluit van B&W, d.d. 3 oktober 2017, inzake Samenwerking werkgeverstaken lokale uitvoering
Wsw, om:
1. In te stemmen met de voorgenomen samenwerking op het gebied van de Werkgeverstaken
Wsw met de gemeenten Renkum en Wageningen en het participatiebedrijf Werkkracht Ede
B.V.;
2. Werkkracht Ede B.V. in kennis te stellen van de instemming via bijgevoegde intentieverklaring
Samenwerking werkgeverstaken lokale uitvoering Wsw;
3. Voor de inrichting van de werkgeverstaken van de Wsw-uitvoering een incidenteel bedrag
beschikbaar te stellen van € 48.971,--;
4. Het extra budget te dekken door verlaging van de incidentele begrotingsruimte 2017;
5. Dit bedrag door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage.
B-1.7 Besluit van B&W, d.d. 10 oktober 2017, inzake instemming met het aangaan van de overeenkomst
sociaal plan voor de overgang van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening.
B-1.9 Besluit van B&W, d.d. 10 oktober 2017, inzake instemming met de benoeming van de heer D.
Colon als lid van de Raad van Toezicht van het CJG Barneveld. De motivatiebrief en CV zijn niet
openbaar.

B-1.10 Besluit van B&W, d.d. 17 oktober 2017, inzake kennisneming van de tweede Kwartaalrapportage
Veilig Thuis Gelderland Midden, de toelichting hierop en de factsheet Radarfunctie Veilig Thuis.
B-1.13 Besluit van B&W, d.d. 26 oktober 2017, inzake kennisneming van de minima-effectrapportage
2017 en instemming met de voorstellen tot verwerking van de adviezen van het Nibud. Besloten

-2om dit stuk te agenderen in de volgende commissievergadering.
B-1.16 Besluit van B&W, d.d. 27 oktober 2017, inzake kennisneming van de rapportage van Welzijn
Barneveld over haar activiteiten/prestaties van mei t/m augustus 2017. Besloten om dit stuk te
agenderen in de volgende commissievergadering.
B-1.17 Brief van B&W, d.d. 2 november 2017, naar aanleiding van de brief van de Nationale Ombudsman
van 11 oktober 2017 inzake de zoekperiode bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Besloten
om dit stuk te agenderen in de volgende commissievergadering.
B-2.6 Besluit van B&W, d.d. 26 september 2017, inzake het Ontwerp Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoersplan, om:
1. De visie & ambitie uit het GVVP (zoals beschreven in hoofdstuk 1) vast te stellen als koers
voor 2030;
2. De speerpunten van de 3 kernopgaven (deel A) en van de ontwikkelingen (deel B en C) uit het
GVVP vast te stellen als kader voor beleid en uitvoering;
3. Het ontwerp-GVVP ter inzage te leggen voor inspraak in de periode 4 oktober t/m 31 oktober
2017.
B-3.8 Memo van B&W, d.d. 12 oktober 2017, inzake overzicht opgeloste handhavingszaken.
B-3.11 Besluit van B&W, d.d. 12 september 2017, inzake instemming met het bijgevoegde projectvoorstel
voor inzet vertrouwenspersonen voor door Fipronil getroffen pluimveehouders en hiervoor
€ 10.000,-- uit het Ontwikkelingsfonds Platteland beschikbaar te stellen.
B-3.12 Memo van B&W, d.d. 24 oktober 2017, inzake windturbines.
B-3.15 Besluit van B&W, d.d. 24 oktober 2017, inzake instemming met de Voortgangsrapportage
Ontwikkelingsfonds Platteland 2017.
B-4.2 Besluit van B&W, d.d. 26 september 2017, inzake Vasststelling van het beleidsstuk Privacybeleid
gemeente Barneveld, door de burgemeester en B&W, ieder voor zover het hun bevoegdheid
betreft, en dit op 1 oktober 2017 in werking te laten treden.
B-4.3 Besluit van B&W inzake Heroriëntatie IT-strategie, om:
1. In te stemmen met de uitgangspunten van het cloudbeleid;
2. In te stemmen met een formatie-uitbreiding van 2,4 fte (€ 95.000,--, € 85.000,--, € 80.000,-voor de jaren 2018, 2019 en 2020);
3. In te stemmen met een incidenteel projectbudget van € 250.000,--;
4. De wijzigingen in de structurele en incidentele budgetten op te nemen als beleidstoevoeging in
de ontwerp-Programmabegroting 2018;
5. De vergaande ICT-ontwikkelingen, zoals geschetst in hoofdstuk 2, te betrekken in een overallvisie op de ontwikkeling van de organisatie, welke in het 1e/2e kwartaal 2018 aan de orde zal
zijn. Besloten om dit stuk te agenderen in de volgende commissievergadering.
B-4.5 Besluit van B&W, 3 oktober 2017, inzake Rapport Waar staat gemeente Barneveld, om:
1. De resultaten van de burgerpeiling voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met publicatie van deze informatie (op www.waarstaatjegemeente.nl);
3. In te stemmen met de te nemen vervolgstappen.
B-4.14 Besluit van B&W, d.d. 24 oktober 2017, inzake aanbieding van de voortgangsrapportage Regio
FoodValley aan de gemeenteraad.
C.

Ter afdoening in handen stellen van het college van burgemeester en wethouders.
(Kopie van het antwoord van het college zal ter inzage worden gelegd).
1. Brief van het Nederlands Pluimveemuseum, d.d. 26 oktober 2017, inzake verlening van financiële
steun voor noodzakelijke uitbreiding Pluimveemuseum. Besloten om dit stuk te agenderen in de
volgende commissievergadering.
2. Brief van de heer G.R. Wassink, d.d. 27 oktober 2017, inzake voorzetting van de verhuurmogelijkheid
van een vroegere noodwoning. Besloten om dit stuk te agenderen in de volgende
commissievergadering.

D.

Ter voorbereiding van de besluitvorming door de raad in handen stellen van het college van
burgemeester en wethouders.
1.

E.

Brief van de Regio Amersfoort, d.d. 20 oktober 2017, inzake de Regionale Ruimtelijke Visie Regio
Amersfoort.

Ter voorbereiding van de besluitvorming door de raad in handen stellen van de commissie
bezwaarschriften bij de gemeenteraad.

-31.
F.

Instemmen met het voorstel zoals bij het onderwerp is aangegeven.
1.
2.
3.

G.

Maandrapportage september 2017.
Raadsvoorstel om wethouder D.J. Dorrestijn-Taal tot 8 november 2018 ontheffing te verlenen van het
vereiste van ingezetenschap.
Raadsvoorstel om te voorzien in herinrichting van kavel D-3 op bedrijventerrein Puurveen op het
perceel De Spil-Nachtegaalweg in Kootwijkerbroek. (Voorstel van B&W, d.d. 26 oktober 2017, nr.
1059659).

Ter voorbereiding van de besluitvorming door de raad in handen stellen van de raadsgriffier.
1.

Ik stel u voor in te stemmen met de voor elk stuk aangegeven wijze van behandeling en het overzicht voor
kennisgeving aan te nemen.
De burgemeester,
namens deze,
de raadsgriffier,
H.F.B. van Steden.

