Besluitenlijst Gemeenteraad
Datum

03-10-2018

Tijd

20:00 - 22:39

Locatie

Raadzaal gemeentehuis Barneveld

Voorzitter

Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk

Aanwezigen

Marleen Blankenburgh-in ’t Anker , Teunis den Boon , Jan Willem van den
Born , Theo Bos , Tamara van den Broek-Westerneng , Hilhardt Brul , Arend
Flier , Wout Hazeleger , Wilma Heijkoop - van Maanen, Guus Knapen ,
Leendert de Knegt , Arjen Korevaar , Shane Lasscher , Gonda Lenters , Martin
Lentink , Frank van der Lubbe , Gert Ploeg , Mijntje Pluimers - Foeken,
Sandra Reemst-Start , Lukas Scheijgrond , Maarten Schipper , Peter Spruijt ,
Koos van der Tang , Jan Top , Jaap van den Top , Daan de Vries , Suzanne
Wassink , Arjan Westerneng , Henk Wiesenekker en Judith van den
Wildenberg

Toelichting

1

NB.: Aanvang 20.00 uur.

Opening
Later aanwezig:
SGP: Guus Knapen (vanaf 20:40 uur).

Toelichting
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Dhr. G. van Ramshorst (raadslid CDA
fractie) op 2 oktober 2018.
Een in memoriam wordt gesproken door burgemeester van Dijk en Dhr. D. de
Vries (fractievoorzitter CDA).
Hierna volgt 1 minuut stilte en een schorsing van 5 minuten.
2

Vaststellen agenda

Besluit
De Motie vreemd aan de agenda, genummerd X van de ChristenUnie, "Bestaand
groen als uitgangspunt bij nieuw te ontwikkelen wijken", wordt ingetrokken.
Hiermee maakt agendapunt 12 geen onderdeel meer uit van de beraadslaging.
Verder wordt de agenda zonder wijziging vastgesteld.

3

Vaststellen besluitenlijst 4 juli 2018

Besluit
De besluitenlijst (met wijziging punt 4) wordt vastgesteld.
4

Ingekomen en uitgaande stukken

Besluit
Gevraagd wordt om de volgende stukken in handen te stellen van de
agendacommissie om te agenderen in de commissievergadering:
B-1.10; B-1.18; B-3.7; B-3.15; B-3.31; B-1.28
Voor het overige wordt ingestemd met de voorgestelde afdoening.
4.x.7

Bestemmingsplan Valkhof I. (Meningsvorming)

4.x.9

Menukaart Regio Foodvalley. (Meningsvorming)

4.x.11

Masterplan Buitensport 2018-2028. (Meningsvorming)

4.x.14

Pauze

5

Bestemmingsplan Pastoor Gowthorpelaan IV, partiele herziening Buitengebied
2012. (Besluitvorming)
30 stemmen voor

Besluit
Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.
6

Bestemmingsplan Thorbeckelaan IV, partiele herziening Buitengebied 2012.
(Besluitvorming)
30 stemmen voor

Besluit
Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.
7

Bestemmingsplan Valkhof I. (Besluitvorming)
30 stemmen voor

Besluit
Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.
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Toelichting
0.35 uur Toezegging:
1. dat er nog wordt nagedacht over de ondergrondse containers en dat de raad
van de uitkomst op de hoogte wordt gesteld.
2. om de activiteit/het proces nog eens tegen het licht te houden om te zien
wat het heeft opgeleverd. Dit zal gebeuren door een korte terugblik te geven,
waarbij ook de vragen over het woningbouwprogramma betrokken worden.
8

Bestemmingsplan Barneveld Zuidoost. (Besluitvorming)
30 stemmen voor

Besluit
Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.
9

Menukaart Regio Foodvalley. (Besluitvorming)
25 stemmen voor, 5 stemmen tegen

Besluit
De motie, genummerd 1, wordt verworpen met 21 stemmen tegen en 9
stemmen voor.
Voor: CU (5); LB (4).
Tegen: SGP (8); Pro’98 (5); CDA (4); VVD (2); BI (2).
De motie, genummerd 3, wordt verworpen met 28 stemmen tegen en 2
stemmen voor.
Voor: VVD (2).
Tegen: SGP (8); CU (5); Pro’98 (5); CDA (4); LB (4); BI (2).
Het amendement, genummerd 4, wordt ingetrokken.
De motie, genummerd 5, wordt verworpen met 21 stemmen tegen en 9
stemmen voor.
Voor: CU (5); LB (4).
Tegen: SGP (8); Pro’98 (5); CDA (4); VVD (2); BI (2).
Het voorstel wordt met stemming aanvaard.
Voor: SGP (8); Pro'98 (5); CDA (4); LB (4); VVD (2); BI (2).
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Tegen: CU (5).

Toelichting
1:16 uur Toezegging:
wethouder De Kruijf zegt dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is bij
uitbreiding van bedrijven. De medewerker van de gemeente zal in gesprekken
dit uitgangspunt nadrukkelijk meenemen.
10

Jaarstukken 2017 en conceptbegroting 2019 van Veilig Thuis GelderlandMidden. (Besluitvorming)
30 stemmen voor

Besluit
Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.
11

Masterplan Buitensport 2018-2028. (Besluitvorming)
Beslispunt 10 is aangevuld met een extra normering voor infill.
30 stemmen voor

Besluit
De motie, genummerd 2, wordt verworpen met 26 stemmen tegen en 4
stemmen voor.
Tegen: SGP (8); CU (5); Pro’98 (5); CDA (4); VVD (2); BI (2).
Voor: LB (4).
Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

Toelichting
2:15 uur Toezegging:
wethouder Dorrestijn zegt toe dat er informatie naar de raad komt over
onderzoek naar een atletiekbaan, een skeerlerbaan, slimme crossovers en
mogelijkheden bij de Meerwaarde, zoals ook is toegezegd in het
coalitieakkoord.
2:17 uur Toezegging:
wethouder Dorrestijn zegt dat er verschillende locaties worden bezien voor de
Flying Bikes. Over een paar maanden komt er informatie naar de raad over de
vorderingen.
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12

Motie vreemd aan de agenda: Bestaand groen als uitgangspunt bij nieuw te
ontwikkelen wijken. (Besluitvorming)

Besluit
De Motie vreemd aan de agenda, genummerd X van de ChristenUnie, "Bestaand
groen als uitgangspunt bij nieuw te ontwikkelen wijken", is ingetrokken.
Hiermee maakt agendapunt 12 geen onderdeel meer uit van de beraadslaging.
13

Sluiting
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