Informatie en besluit

MAANDRAPPORTAGE SEPTEMBER 2019
De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

B&W
Verzonden aan raad
In raadsvergadering

29 oktober 2019
1 november 2019
13 november 2019

De raad van de gemeente Barneveld besluit:
Programma
1 2 3 4
a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te
autoriseren
b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen
LTA vast te stellen

X

X

X

X

X

X

N.B. De planning van een aantal onderwerpen (o.a. bestemmingplannen) is gewijzigd, als gevolg van de
huidige impasse rondom stikstofdepositie.
In de commissie Grondgebied van september zijn de raadsleden over de stikstofimpasse geïnformeerd.
Inmiddels is de raad – vertrouwelijk- geïnformeerd over de gevolgen voor de gemeentelijke projecten. Omdat
het een niet-limitatieve lijst is, het een momentopname en niet-openbare informatie betreft, is deze informatie
niet in de maandrapportage, bij de betreffende speerpunten, opgenomen. Vanzelfsprekend volgen wij de
ontwikkelingen op de voet en informeren wij de raad over gevolgen en mogelijkheden voor de gemeentelijke
plannen.

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2019
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Inhoud
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4

Participatie en Ondersteuning
Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Woon- en Leefomgeving
Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari,
mei, augustus en november.
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1. Participatie & Ondersteuning
113 Maatschappelijke zorg
Respijtopvang in het kader van mantelzorg

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Respijtopvang in het kader van
mantelzorg

Het matchen van vraag en aanbod ten aanzien
van logeeropvang voor ouderen met dementie blijft
een uitdaging.

122 Sociaal-cultureel werk
Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Stimulering sportieve en
culturele initiatieven (in brede
zin)

Het beroep op het Maatschappelijk Cultuurfonds groeit
gestaag. Tot juli is € 6.000 toegekend. Wat betreft het
Maatschappelijk Sportfonds zien we ook een toename
in de aanvragen. Tot juli 2019 is er in totaal € 8.000
toegekend.
Een evaluatie van het Maartschappelijk Sportfonds
komt (samen met de tussentijdse evaluatie van het
Maatschappelijk Cultuurfonds) voor het eind van dit
jaar naar de raad, met een voorstel om al dan niet door
te gaan met het Maatschappelijk Sportfonds. Aan de
hand van de evaluatie kunnen de spelregels en
criteria worden aangepast.

123 Volksgezondheid en preventie
Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Positief opgroeien en opvoeden

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp
Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Transformatie Specialistische
Jeugdhulp

Financiën
bedragen x € 1.000
Huidige begroting
Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m
vorige
rapportage

1.1 Zelfredzame inwoners
111 Lokaal onderwijsbeleid
112 Reïntegratie
113 Maatschappelijke zorg

- 8.356
- 2.566
- 1.221
- 4.569

- 8.354
- 2.513
- 1.221
- 4.620

-

-

- 8.354
- 2.513
- 1.221
- 4.620

1.2 Sociale en vitale samenleving

- 5.692

- 5.938

-

-

- 5.938

Mutaties
incidenteel

Bijgesteld na
Mutaties
voorgestelde
structureel
mutaties

College voorstel
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121 Sportstimulering
122 Sociaal-cultureel werk
123 Volksgezondheid en preventie
1.3 Gemeentelijk vangnet

131 Inkomensvoorziening
132 Voorzieningen inwoners met beperking
Totaal

- 154
- 1.217
- 4.321

- 154
- 1.326
- 4.458

- 154
- 1.326
- 4.458

- 29.919
- 1.901
- 28.018

- 30.505
- 1.951
- 28.554

-

-

- 30.505
- 1.951
- 28.554

- 43.967

- 44.797

-

-

- 44.797

Indicatoren

BP Omschrijving

Plan

Sub
1.1

1.2

Vorige Actuele
Toelichting
waarde waarde*

Participatie
112 Gesprekken (cumulatief aantal)
nvt
127
% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt
112
nvt
71
(cumulatief aantal)
112 Bezwaren (cumulatief aantal)
nvt
12
Unieke ontvangers vangnetvoorziening
112
nvt 978
(cumulatief aantal per jaar)
Jeugd
123 Gesprekken (cumulatief aantal)
nvt
345
% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt
123
nvt
43
(cumulatief aantal)
123 Bezwaren (cumulatief aantal)
nvt
0
Unieke ontvangers vangnetvoorziening
123
1.900 1.803
(cumulatief aantal per jaar)
waarvan gemeente verwijzer is (in %)
nvt
n.v.t.
waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in
nvt
n.v.t.
%)
waarvan beiden verwijzer zijn (in %)
nvt
n.v.t.

Rapportage
moment

143

maand

73

maand

13

maand

996

maand

381

maand

43

maand

0

maand

1.860

maand

n.v.t. ***
n.v.t. ***
n.v.t. ***

Inkomensvoorziening

1.3

Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief
131 statushouders
(zie grafieken hieronder)
Wmo
132 Gesprekken (cumulatief aantal)
132 Gesprekken woonurgenties**
132 % Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt
(cumulatief aantal)

534

Waarvan 70
statushouders,
ingestroomd vanaf
1-1-2015

557

536

nvt
nvt

616
42

688
45

maand

nvt

38

38

maand

132 Bezwaren (cumulatief aantal)
nvt
1
1
Unieke ontvangers vangnetvoorziening
132
2.000 2.077 2.082
(cumulatief aantal per jaar)
*afgerond (hele getallen)
**nieuw vanaf 2019 i.v.m. nieuwe werkwijze.
***cijfers worden in het vervolg opgenomen in de (periodieke) rapportage werkprogramma jeugd.

maand

maand
maand

Verloop uitkeringsgerechtigden:
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Wijziging planning onderwerpen LTA
Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
Onderwerp
111. Behoefteonderzoek Openbaar
Voortgezet onderwijs (890)

Planning Pb Huidige
Planning
09-10-19
09-10-19

Opmerking
In het coalitieakkoord genoemd. De resultaten van dit
onderzoek zouden in oktober 2019 t/k naar de raad
komen. Dit wordt later. Er komt een eerst een
procesmemo. Dit zou naar verwachting in oktober 2019 t/k
naar de raad gaan. Dit wordt 1e kwartaal 2020. Dit i.v.m.
personele wijzigingen.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.N=nieuw
N.v.t.
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Informatie college aan raad
Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
M/T Bp

Nr
LTA
131 967

Toezegging/Motie

Datum

Planning Opmerking

T

Er komt een memo naar de raad 19-06-19 09-10-19 Zie B-1.30, 09-10-19.
over wijzigingen in het
bijstandsbestand.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 13-11-19

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid
211 Promotie economie
Dorpspromotie

Omschrijving
Dorpspromotie

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
De door de raad (bij amendement) gevraagde
tussentijdse rapportage over het dorpspromotiebeleid
is ter kennisname naar de raad (B-2.8, 13-11-19). Het
dorpspromotiebeleid wordt naar verwachting in het
eerste kwartaal van 2020 aan de raad voorgelegd, in
plaats van eind 2019.
De evenementencoördinator is in september gestart.
Het evenementenstimuleringsbeleid komt eind dit jaar
ter kennisname naar de raad.

Innovatie food-sector

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Innovatie food-sector

Innovatiebevordering

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Innovatiebevordering

Recreatie en toerisme

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
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Recreatie en toerisme

In het speerpunt uit de ontwerp-Programmabegroting
2020 is vermeld dat het uitvoeringsprogramma van het
TROP wordt geactualiseerd. Een raadsvoorstel
hiervoor kan geagendeerd worden voor het tweede
kwartaal van 2020.

221 Economisch structuurbeleid
Poultry Expertise Centre

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Poultry Expertise Centre

Het businessplan met toekomstperspectief voor het
PEC zou naar verwachting in december 2019 ter
kennisname naar de raad gaan. Dit is echter niet meer
het geval, omdat het praktijkcentrum de komende 3
jaar onder financiering uit de Regiodeal gaat draaien.
De werkzaamheden worden de komende tijd dus
geregeld en gemonitord via de Regiodeal.

Revitalisering Harselaar-Oost

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Revitalisering Harselaar-Oost

Railterminal

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Railterminal

Door middel van een memo (B-2.31, 09-10-19) is de
raad er over geïnformeerd dat de
Intentieovereenkomst is verlopen en de
gecontracteerde marktpartij geen ontwikkelende rol
meer voor zichzelf ziet weggelegd, alsook dat
de gemeente momenteel met betrokken partijen in
gesprek is over de haalbaarheid van verdere
ontwikkeling van dit project. Besluitvorming door de
raad over de aanleg is dan ook op dit moment van de
agenda. Het genoemde memo is geagendeerd voor de
commissie van oktober.

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen
Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving
Harselaar-Zuid, fase 1B

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
In de maandrapportage van augustus is reeds gemeld
dat, gelet op de gehele vraagstelling rondom
stikstofdepositie, het op dit moment onduidelijk is hoe
hiermee dient te worden omgegaan en welke
eventuele gevolgen dit heeft. Maar dat het in ieder
geval niet reëel is dat het bestemmingsplan
geagendeerd kan worden voor december 2019.
Voorlopig uitgaan van maart 2020.

Harselaar-Centraal

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
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Harselaar-Centraal

231 Verkeer
Mobiliteitsbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Mobiliteitsbeleid

Het maatregelenpakket 2020 gaat in november ter
kennisname naar de raad.
Een evaluatie van de lopende projecten/activiteiten uit
2019 is opgenomen als bijlage bij het
Maatregelenpakket 2020. Per project wordt de status
aangegeven.
Enkele bijzondere projecten:
Er heeft afgelopen periode afstemming
plaatsgevonden met diverse stakeholders over de
uitwerking van de aanvullende maatregelen op de
Burgemeester Kuntzelaan. Het principe-ontwerp is
gereed en wordt uitgewerkt tot een uitvoeringsplan.
Streven is om dit jaar de maatregelen aan de
centrumzijde uit te voeren. De tijdelijke
verkeersdrempels hebben zichtbaar effect op de
veiligheid.
Het stand van zaken memo over de Burgemeester
Kuntzelaan, waar de agendacommissie om heeft
gevraagd, B-2.5, 13-11-19, is geagendeerd voor de
commissie van oktober.
Er is in samenwerking met de politie een verzoek
opgesteld voor het plaatsen van flitspalen op de
Stationsweg ter hoogte van Van Breugelplantsoen. Dit
verzoek wordt medio oktober toegezonden aan het
Openbaar Ministerie.
De evaluatie van de rotonde Van
Wijnbergenlaan/Stationsweg (toegezegd een half jaar
na de aanleg, dus 2e helft 2019) komt in december
2019 ter kennisname naar de raad.
Voor uitbreiding fieststalling Station Zuid is een
subsidieaanvraag voorbereid en ingediend.
In het Transferium wordt een inpandig fietsstalling
gerealiseerd.

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
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Bereikbaarheid, leefbaarheid
en veiligheid

Er is input opgehaald bij de stakeholders over de
noord-zuid verbinding in Voorthuizen. Met de
informatie is een concept maatregelenplan uitgewerkt.
Momenteel vinden diverse onderzoeken plaats,
benodigd voor het uitwerken van
een (raads)voorstel, waarin meerdere scenario's
worden voorgelegd van het maatregelenplan in
combinatie met de ambities als snelfietsroute en
klimaatadaptatie.
Onlangs is een informatiemiddag-avond belegd voor
de MIRT A1/A30.
Als input voor het opstellen van de Parkeervisie wordt
momenteel de bezettingsgraad in beeld gebracht in
Barneveld-Centrum. Ook vinden gesprekken plaats
met diverse stakeholders.
Ook is in Garderen de parkeerdruk in beeld gebracht.
Dit is input voor de nieuwe dorpsvisie, die momenteel
in samenwerking met Plaatselijk Belang wordt
opgesteld.
Er is opdracht gegeven voor onderzoek naar
doorgaand (vracht)verkeer in Garderen en Terschuur.
Onderzoek vindt plaats in november 2019. Het
onderzoek naar het voorkomen van sluipverkeer in
Kootwijk betreft een actie uit het dorpsplan dat in
samenwerking met Plaatselijk Belang Kootwijk wordt
vormgegeven.
Het proces ten aanzien van communicatie en
informatie aan inwoners, bedrijven en bezoekers wordt
opnieuw ingericht.

Financiën
bedragen x € 1.000
Huidige begroting
Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m
vorige
rapportage

- 982
- 982

- 957
- 957

-

-

- 957
- 957

- 97
- 97
-

- 97
- 97
-

-

-

- 97
- 97
-

2.3 Bereikbaarheid
231 Verkeer
232 Parkeren

- 2.060
- 2.568
508

- 2.035
- 2.533
498

-

-

- 2.035
- 2.533
498

Totaal

- 3.139

- 3.089

-

-

- 3.089

2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat
211 Promotie economie
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkhede
221 Economisch structuurbeleid
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Mutaties
incidenteel

Bijgesteld na
Mutaties
voorgestelde
structureel
mutaties

College voorstel

Indicatoren

BP Omschrijving

Plan

Vorige Actuele
waarde waarde

Toelichting

221 Werkloosheidcijfer

nvt

1,4%

Totaal aantal WW'ers in augustus
2019: 425 = 1,4%
maand
Landelijk 2,6, Foodvalley 1,9%

Aantal in 2019 (netto) m2
verkochte (en nog niet
222
nvt
overgedragen) grond
(bedrijven)
Aantal in 2019 (netto) m2
222 verkochte en geleverde grond nvt
(bedrijven)

1,4%

Rapportagemoment

28.425

kwartaal

36.960

kwartaal
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222

Intern in 2019 geleverde m2
grond

nvt

0

kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA
Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
Onderwerp
211. Evenementenstimuleringsbeleid
(766)

Planning Pb Huidige
Planning
N.v.t.
13-11-19

211. Dorpspromotiebeleid (766)

N.v.t.

13-11-19

221. Internationaal beleid (531)

10-07-19

09-10-19

221. PDV/GDV-beleid Regio FoodValley 30-01-19
(754)

10-07-19

231. Rotonde Van
Wijnbergenlaan/Stationsweg (870)

09-10-19

09-10-19

231. Wegenlegger (727)

n.v.t.

09-10-19

Opmerking
Was geagendeerd voor november. Dit stuk komt t/k naar
de raad in november/december. De
evenementencoördinator is in september gestart.
Dit was geagendeerd voor november. De tussenrapportage
is afgerond en t/k naar de raad. Een eerste start is gemaakt
met het promotiebeleid. Naar verwachting wordt dit in het
eerste kwartaal van 2020 aan de raad voorgelegd.
De Nota Internationaal Economisch Beleid is op 14-12-16
vastgesteld. Evaluatie zou naar verwachting t/k naar de
raad gaan in oktober. Dit wordt naar verwachting 2e
kwartaal 2020.Dit wordt in regionaal verband opgepakt. De
regio oriënteert zich momenteel op de taken en positie.
Op 22-03-17 heeft de raad kaders vastgesteld voor het
beleid inzake perifere detailhandel en grootschalige
detailhandelsvestigingen. Deze kaders worden eensluidend
vastgesteld in alle Regio FoodValley-gemeenten.
Het PDV/GDV-beleid zou geëvalueerd worden in het
portefeuillehoudersoverleg Economie, Werkgelegenheid en
Voedsel Regio FoodValley. Daarna, naar verwachting eind
2019, zouden de gemeenteraden over de resultaten
worden geïnformeerd. Dit wordt naar verwachting 1e
kwartaal 2020. De evaluatie in de regio is nog niet
afgerond.
Bij de bespreking van dit bestemmingsplan in de
commissie van 16-05-18 is toegezegd een half jaar na de
aanleg van de rotonde deze te evalueren (school- en
werkverkeer). Deze evaluatie komt in de 2e helft van 2019
t/k naar de raad. Dit wordt naar verwachting eind 2019
(waas voorlopig geagendeerd voor oktober).
De agendacie (14/10) geeft aan deze evaluatie in
december in de commissie te willen bespreken.
Door het college wordt een afwegingskader vastgesteld om
af te wegen wanneer een weg wel/niet openbaar moet
zijn/worden en zo ja welke procedures en kosten (beheer
en onderhoud) hieraan zijn verbonden en de wegen
worden ‘gewogen’. De raad wordt hierover geïnformeerd,
naar verwachting in december (was september) 2019. Het
inventariseren van de wegen en het betrekken van externe
expertise op dit gebied heeft extra tijd gekost.
Besluitvorming door de raad (over de financiële
consequenties) vindt naderhand plaats.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
Onderwerp
211. Herijking toeristisch recreatief plan
(21)

Planning
Pb
n.v.t.

Huidige
Planning
n.v.t.

Opmerking
Uit speerpunt uit de ontwerp-Programmabegroting 2020 is
blijkt dat het uitvoeringsprogramma van het TROP wordt
geactualiseerd. Een raadsvoorstel hiervoor is geagendeerd
voor het tweede kwartaal van 2020.
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222. Bestemmingsplan Harselaar-Zuid,
fase 1B (29)

11-12-19

11-12-19

Dit bestemmingsplan is voorlopig geagendeerd voor
december 2019. In de maandrapportage van augustus is
reeds gemeld dat dit niet reëel is, gelet op de vraagstelling
rondom stikstofdepositie. Voorlopig uitgaan van maart 2020.

222. Bedrijventerrein Stroe (840)

11-12-19

11-12-19

231. Oostelijke Rondweg (15)

n.v.t.

11-12-19

Bestemmingsplan Tolnegenweg oost was geagendeerd voor
december 2019. Dit wordt naar verwachting, als gevolg van
de stikstofimpasse, april 2020.
De raad heeft op 06-03-19 ingestemd met het procesvoorstel
en de indicatieve planning van het project Oostelijke
Rondweg Barneveld, waarmee de definitiefase voortgezet
wordt. En een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar
is gesteld van €850.000. In dit voorstel is gemeld dat het de
verwachting is dat de raad eind 2019 (december) de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vaststelt, zodat vervolgens
de opdracht voor het opstellen van een
milieueffectrapportage wordt uitgezet en uitgevoerd
(doorlooptijd 12 maanden).
Of december haalbaar is, is afhankelijk van de behandeling
van zienswijzen + het communicatietraject over
besluitvorming NRD.

Informatie college aan raad
Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
Onderwerp
221. Poultry Expertise Centre (598)

Planning
Pb
22-05-19

Huidige
Planning
11-12-19

221. Railterminal (239)

09-10-19

09-10-19

Opmerking
Het businessplan met toekomstperspectief voor het PEC zou naar
verwachting in december ter kennisname naar de raad gaan. Dit
is de komende jaren echter niet meer het geval, omdat het
praktijkcentrum de komende 3 jaar onder financiering uit de
Regiodeal gaat draaien. De werkzaamheden worden de komende
tijd dus geregeld en gemonitord via de Regiodeal.
Besluitvorming over de aanleg is van de agenda, omdat de
initiatiefnemer (voorlopig) niet verder gaat. De raad is hierover via
een memo geïnformeerd, B- 2.31, 09-10-19.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
M/T Bp
M

Nr
LTA

221 955

Toezegging/Motie

Datum

Planning Opmerking

Motie Vergroening Voorthuizen 19-06-19 09-10-19 Plan van Aanpak implementatie groene slinger
*met spoed doch uiterlijk in
Voorthuizen is t/k naar de raad, B-2.34, 09-10-19.
september 2019 het
Voor de uitvoering wordt voorgesteld om een
uitvoeringsprogramma voor de
beleidstoevoeging op te nemen in de
vergroening van VoorthuizenProgrammabegroting 2020.
Centrum ‘De groene slinger’ ter
informatie aan de raad te sturen;
• de daadwerkelijke start van de
uitvoering van de vergroening
van Voorthuizen-Centrum, ‘De
groene slinger’, met voorrang
vorm te geven doch uiterlijk voor
het einde van 2019;
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T

231 875

Ovatonde bij Pluimveemuseum: 04-02-19 09-05-19 In een eerder stadium hebben wij bericht dat wij als
De agendacommissie wenst (4gemeente Barneveld mee doen aan de pilot
2-19) dat de raad over de
tweerichtingsfietspaden en zijwegen van
uitkomst van de pilot 'aanpak
Fietsberaad/CROW. Tijdens deze pilot wordt de
veiligheid kruispunten met
nieuwe notitie/richtlijn ‘Aanpak veiligheid kruispunten
tweerichtingenfietspaden' wordt
met tweerichtingsfietspaden’ in de praktijk ‘getest’
geïnformeerd.
(ovatonde pluimveemuseum en rotonde De Punt).
Deze pilot ‘Aanpak veiligheid kruispunten met
tweerichtingsfietspaden’ is inmiddels uitgevoerd
waarbij ook enkele Barneveldse situaties zijn
onderzocht.
Locatie ‘Ovatonde’ is echter niet meegenomen in het
onderzoek omdat deze niet voldeed aan de gestelde
criteria vanuit CROW/Fietsberaad. De pilot was
bedoeld om de werking van de notitie ‘aanpak
veiligheid kruispunten met tweerichtingsfietspaden’ in
de praktijk te testen. En met de kennis en ervaringen
die daar mee opgedaan worden, deze notitie aan te
vullen. De pilot ging daarmee vooral om de methode
en in mindere mate om de inhoud. Zie ook:
https://www.fietsberaad.nl/Platform-Veiligfietsen/Projecten/Projectendetail/PilotTweerichtingsfietspaden/20120.
Er is nooit sprake van geweest dat locatie ‘rotonde De
Punt’ (ook) aan deze pilot mee zou doen. Als
gemeente hebben we immers een adviesbureau een
uitgebreide(re) studie naar de verkeersveiligheid uit
laten voeren, zie B-3.2, 09-10-19.
In het GVVP-maatregelenpakket zullen we voor 2020
de maatregel ‘tweerichtingenfietspaden rond rotondes’
opnemen (conform het concept-maatregelenpakket
wat als bijlage bij het vastgestelde GVVP zit). Dit
betreft een studie naar de verkeersveiligheid waarbij
we in ieder geval de Ovatonde zullen onderzoeken.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 13-11-19

Grondexploitatie
bedragen x € 1.000
Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine

Planfase

Actuele
boek
waarde

Restant
uitgeefbare

(netto)

ha.
(netto)

7.126
1.386
14.605
- 1.064
- 7.526
- 419
1.252
1.837
5.164

5,22 ha
0,66 ha
4,18 ha
3,73 ha
0,07 ha
0,96 ha
0,77 ha
11,52 ha

22.348

27,11 ha

Verkochte
Verwacht
Verwacht
en resultaat op resultaat op
geleverde eindwaarde eindwaarde
ha.

Mutatie
resultaat
tov vorige
rapportage

Getroffen
voorziening

Prognose Verwacht
tussentijdse jaar van
winst- afronding
neming
31-12-2019

2022
2019
2020
2019
2021
2020
2023
2022
2025

(netto)

(kader)

(prognose)

0,30 ha
0,41 ha
1,04 ha

- 231
- 969
- 14.640
656
5.461
1
- 407
- 1.114
4.249

- 328
- 969
- 14.611
593
6.381
- 44
- 407
- 1.017
4.249

-

231
969
14.640
407
1.114
-

3.100

- 6.994

- 6.153

-

17.361

3.100

Bedrijventerrein
800003
800008
800020
800026
800029
800031
800044
800047
800069

- Thorbeckelaan Zuid
- Briellaerd Noord
- Harselaar Centraal
- Harselaar Driehoek West
- Harselaar Zuid fase 1a
- Harselaar West West
- Thorbeckelaan Noord
- Herontwikkeling Tolnegenweg
- Harselaar Zuid fase 1b + 2

Totaal IEGG - Bedrijventerreinen

3
3
3
4
3
3
2
2
2

1,52 ha
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Opmerkingen:
1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform
de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden. Deze
sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2018. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 19
juni 2019.
2. De volgende planfases worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen
grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei,
augustus en november.
4. Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen
plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een
reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.
5. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2019 aan. Dit betreft een
inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

3. Woon- en Leefomgeving
311 Volkshuisvesting
Uitvoering Woonvisie 2017-2021

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Woonvisie 20172021

Startnotitie voor Woonvisie 2021-2025 is geagendeerd
voor februari 2020 (was december 2019). Dit vanwege
de vertraging van het woningmarktonderzoek. De
uitkomst hiervan is input voor de nieuwe Woonvisie.

312 Grondexploitatie woningen
Veller 2

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Veller 2

De Burgt 2

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

De Burgt 2

Holzenbosch

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Holzenbosch

Bloemendal

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
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Bloemendal

In de maandrapportage van augustus is gemeld dat in
het kader van de stikstofproblematiek nieuwe
berekeningen worden gemaakt. En dat op dit moment
nog niet duidelijk is wat de consequenties zijn.
Het eerste bestemmingsplan was geagendeerd voor
december 2019. Dit wordt later. Voorlopig uitgaan van
juni 2020.

Kootwijkerbroek-Oost

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Kootwijkerbroek-Oost

Wikselaarse Eng

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Wikselaarse Eng

321. Veiligheid
High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

High Impact Crimes (focus
woninginbraken)

Overlast in wijken en buurten (voertuigcriminaliteit en verwarde personen)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Overlast in wijken en buurten
(voertuigcriminaliteit en
verwarde personen)

Ondermijning

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Ondermijning

322 Groen
Duurzame groenstructuur

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Duurzame groenstructuur

323 Begraven
Uitbreiding begraafplaats De Plantage
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Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitbreiding begraafplaats De
Plantage

324 Afvalinzameling en -verwerking
Afvalbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Afvalbeleid

Zoals eerder gemeld zijn de milieudoelstellingen voor
2020 reeds behaald. Landelijke nieuwe
milieudoelstellingen vragen om een herijking van de
afvalstrategie. Het stellen van nieuwe doelen betekent
ook dat er verschillende keuzes gemaakt kunnen
worden in de afvalstrategie om deze te behalen. Een
voorstel hiervoor is geagendeerd voor maart 2020
(was december 2019).

325 Riolering & water
Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving
Klimaatadaptieve inrichting
Openbare Ruimte

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
Het Plan van Aanpak Klimaatadaptatie (PvA) is ter
kennisname naar de raad (B-3.7, 13-11-19). In het
plan van aanpak staan 19 actiepunten die in 2019 en
2020 organisatiebreed worden opgepakt met als doel
in 2020 in onze activiteiten klimaatadaptief te
handelen.
Binnen de organisatie van het Platform Water Vallei &
Eem wordt samen met de de Regio's Noord en Oost
Veluwe gewerkt aan het verder bouwen aan het
gezamenlijk klimaatdossier (DPRA).Om te stimuleren
dat binnen de samenwerking alle gemeenten en het
waterschap in 2020 klimaatbewust handelen is een
voorstel gemaakt vanuit de weten-willen-werken
systematiek. In dit voorstel zijn activiteiten opgenomen
die het Platform aanbiedt en waar we - ook vanuit
Barneveld- gebruik van kunnen maken, zoals
deelname aan masterclasses of intervisiegroep
Ruimtelijke Adaptatie, gerichte excursies in regio,
delen kennis, voeren van risicodialogen, gebruik
maken van format opstellen uitvoeringsprogramma.

Waterbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
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Waterbeleid

Rioolmaatregelen Garderen: werkzaamheden zijn
nagenoeg afgerond. Gemaal en
Bergbezinkbassin functioneren. Er zijn nog enkele
problemen met het geurfilter en het terrein moet nog
worden ingepland voordat oplevering kan
plaatsvinden. In samenwerking met Waterschap wordt
bezien hoe de opening/oplevering invulling te geven.
Streven is voor eind 2019 het project formeel af te
sluiten.
Afkoppelen De Glind: werkzaamheden hebben een
flinke vertraging opgelopen. Uit aanvullend
bodemonderzoek bleek sanering noodzakelijk voor 8
locaties. Inmiddels is, met uitzondering van 1 locatie,
de grond gesaneerd. Naast de extra kosten voor de
diverse onderzoeken en saneringen, heeft ook de
afvoer van grond boven de PFAS-norm (poly- en
perfluoralkylstoffen*) en ontoereikend inzicht in ligging
van aansluitingen en leiding, geleid tot vertraging in de
uitvoering en een flinke kostenverhoging. Van het
plangebied is inmiddels de helft van het oorspronkelijk
werk gerealiseerd. De komende periode wordt de
riolering, het groot onderhoud van de weg en worden
de parkeermaatregelen van de Schoonderbekerweg
uitgevoerd. Er wordt vanuit gegaan dat de
werkzaamheden uiterlijk in maart 2020 zjn afgerond.
*Poly- en perfluoralkylstoffen worden ook wel 'forever
chemicals' (eeuwige stoffen) genoemd. De nieuwe
norm stelt dat de grond niet vuiler mag worden dan
deze al is. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat meer
dan 85 procent van de geteste grond boven de norm
zit, waardoor de bouwsector de norm onwerkbaar
vindt.
Rioolmaatregelen en afkoppelen in Zwartebroek: het
moment van uitvoering van de maatregelen aan de
Wielweg is afhankelijk van het rioleringsplan,
dat opgesteld wordt. Hierin worden de maatregelen ten
aanzien van de riolering (afkoppelen, klimaatrobuust
maken) en de verkeersmaatregelen afgewogen.
Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 –
2026: een concept Startnotitie is opgesteld. De
startnotitie wordt momenteel definitief gemaakt en
dient als spoorboekje voor het project en de
aanbesteding. Een samenvattende procesmemo is
opgesteld die in november ter kennisname naar de
raad gaat.

326 Milieu & ruimtelijke ordening
Realisatie energievisie

Omschrijving
Realisatie energievisie

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
De raad is via het memo ‘Startnotitie dorpentoer in
voorbereiding op de Energievisie 2021-2030’ over
proces om tot een nieuwe Energievisie te komen,
geïnformeerd, B-3.20, 09-10-19.

Windvisie

Omschrijving
Windvisie

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
Uit het memo stand van zaken locatieonderzoek
windenergie, B-3.25, 09-10-19, blijkt dat we de
uitkomsten van de planMER in december 2019/januari
2020 met de raad kunnen delen.
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Aanpak zonne-energie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Aanpak zonne-energie

Luchtkwaliteit

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Luchtkwaliteit

Omgevingswet

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Omgevingswet

Circulaire economie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Circulaire economie

Het (Lokale) Plan van Aanpak circulaire economie
komt naar verwachting in maart 2020 t/k naar de raad
(was november 2019).

Centrumontwikkeling Barneveld en Voorthuizen

Omschrijving
Centrumontwikkeling
Barneveld en Voorthuizen

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
De input die is opgehaald in het kader voor de
omgevingsvisie voor Barneveld Centrum wordt
vertaald in een programma. Dit komt ter kennisname
naar de raad in het 2e kwartaal van 2020 (was 1e
kwartaal).
Voor de integrale aanpak van vraagstukken die spelen
voor het centrum van Voorthuizen is een programma
opgesteld, dat in het 4e kwartaal van 2019 ter
kennisname naar de raad gaat. Een eerste actiepunt
hierin is het opstellen van een nieuwe centrumvisie,
begin 2020.

Buitengebied in beweging

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Buitengebied in beweging

327 Wegen
Onderhoud wegen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
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Onderhoud wegen

De rapportage kwaliteit(sontwikkeling) wegen komt
voortaan jaarlijks aan het eind van het jaar ter
kennisname naar de raad (i.p.v. september). Zo kan
beter rekening gehouden worden met alle uitgevoerde
onderhoudswerkzaamheden. De inspectie hiervan
vindt na de zomer plaats.

332 Huisvesting onderwijs
Huisvesting onderwijs

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Huisvesting onderwijs

335 Sportaccommodaties
Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Realisatie sportvoorzieningen

336 Overige accommodaties
Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen
kleine kernen

Financiën
bedragen x € 1.000
Huidige begroting
Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m
vorige
rapportage

- 479
- 479
-0

- 479
- 479
-0

-

-

- 479
- 479

3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
321 Veiligheid
322 Groen
323 Begraven
324 Afvalinzameling en -verwerking
325 Riolering & water
326 Milieu & ruimtelijke ordening
327 Wegen
328 Reiniging en vuilbeheersing

- 15.661
- 4.718
- 3.214
115
1.305
1.186
- 3.802
- 5.727
- 805

- 15.977
- 4.766
- 3.207
115
1.305
1.062
- 4.022
- 5.659
- 805

-

-

- 15.977
- 4.766
- 3.207
115
1.305
1.062
- 4.022
- 5.659
- 805

3.3 Adequate voorzieningen
331 Publiekszaken
332 Huisvesting onderwijs
333 Bibliotheek
334 Kunst en cultuur
335 Sportaccomodaties
336 Overige accomodaties
337 Speelvoorzieningen

- 16.101
- 278
- 6.676
- 965
- 2.305
- 4.454
- 601
- 824

- 16.052
- 136
- 6.708
- 965
- 2.358
- 4.439
- 622
- 824

- 20

-

- 16.072
- 136
- 6.708
- 965
- 2.358
- 4.439
- 622
- 844

Totaal

- 32.241

- 32.508

- 20

3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)
311 Volkshuisvesting
312 Grondexploitatie woningen

Mutaties
incidenteel

Bijgesteld na
Mutaties
voorgestelde
structureel
mutaties

-

- 20
-

College voorstel

Uitvoering speelbeleid

- 32.528
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Indicatoren

Sub BP Omschrijving

3.1

Aantal in 2019 (netto) m2
verkochte (en nog niet
312
overgedragen) grond
(woningen)
Aantal in 2019 (netto) m2
312 verkochte en geleverde grond
(woningen)
Intern in 2019 geleverde m2
312
grond
312 Aangekochte m2 grond in 2019
Aangekochte en in 2019
312
geleverde m2 grond
Aantal in 2019 (netto) m2
312 verkochte en geleverde
tuingrond bij woningen

Plan

Vorige Actuele
Toelichting
waarde waarde

Rapportagemoment

nvt

0

kwartaal

nvt

24.380

kwartaal

nvt

0

kwartaal

nvt

0

kwartaal

nvt

60.530

kwartaal

nvt

891

kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA
Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N = nieuw.
Onderwerp
321. Wegsleepverordening (984)

Planning
Pb
n.v.t.

Huidige
Planning
n.v.t.

322. Biodiversiteit (945)

n.v.t.

13-11-19

323. Rouwcentrum Plantagelaan (939)

n.v.t.

13-11-19

326. Circulaire economie (913)

n.v.t.

13-11-19

Opmerking
De wegsleepverordening moet gewijzigd worden omdat de
gemeente in zee is gegaan met een andere aanbieder voor
de bergingswerkzaamheden waaronder het wegslepen van
auto’s. Hierdoor zijn met name de tarieven verandert.
Voordeel is dat deze nieuw partij zelf de kosten verhaald op
de eigenaar van het voertuig. Voorheen deed de gemeente
dit zelf.
De bedoeling is dat de nieuwe verordening per 1 januari
2020 in gaat, zodat we vanaf dat moment gebruik kunnen
maken van de diensten van de nieuwe aanbieder.
Agenderen voor november.
N.a.v. de behandeling van de motie biodiversiteit in de
commissie Samenleving van 3 april is toegezegd dat er in
het najaar van 2019 een startnotitie naar de raad gaat en in
de loop van 2020 een Beleidsplan. De startnotitie was
geagendeerd voor november 2019. Het betreft een plan van
aanpak om vanuit het beheer van de bermen en gazons
meer biodiversiteit te realiseren, dat ter kennisname naar de
raad gaat. Een bredere visie op biodiversiteit, natuur, groen
en bomen volgt in de 2e helft van 2020.
Een kredietvoorstel (met scenariokeuze en exploitatiemodel)
was geagendeerd voor november.
Dit wordt december.
N.B. in de agendacie 14/10 werd nog uitgegaan van
november.
Het (Lokale) Plan van Aanpak circulaire economie zou naar
verwachting in november t/k naar de raad gaan. Dit wordt
maart 2020. De planning is aangepast vanwege de beperkte
beschikbare personele capaciteit.
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326. Functieveranderingsbeleid (719)

06-03-19

09-10-19

Het Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley 2016 is op
22-03-17 geamendeerd (komende 2 jaar continu monitoren)
vastgesteld. Wij informeren de raad jaarlijks over de
voortgang van dit beleid (o.a. het aantal sloopmeters) . Dit
zou in oktober. Dit wordt naar verwachting december. Dit
maakt onderdeel uit van het programma VAB (Vrijkomende
Agrarische Bebouwing). De monitoringsrapportage wordt
opgesteld voor de regiogemeenten gezamenlijk (uitgesplitst
per gemeente in cijfers).

326. Nota Bovenwijkse Investeringen
(420)

17-04-19

13-11-19

327. Rapportage kwaliteit wegen (62)

09-10-19

09-10-19

334. Toekomstbestendig
pluimveemuseum (914)

n.v.t.

13-11-19

Op 10-07-19 heeft de raad ingestemd met het voorstel ‘Nota
Bovenwijkse investeringen 2019’ en daarmee (onder meer)
met de aangewezen ‘Bovenwijkse voorzieningen’ en
‘Ontwikkelingslocaties’, zoals in de nota is uitgewerkt, als
basis voor het kostenverhaal. En deze nota jaarlijks te
actualiseren en te evalueren en
deze evaluatie ter kennisname aan te bieden aan de raad .
Dit gebeurt voortaan kort na de jaarverslaggeving, gelijk met
de Kadernota en niet meer in november. Dus de
eerstvolgende keer in juni/juli 2020.
De rapportage kwaliteit(sontwikkeling) wegen komt jaarlijks
in september t/k naar de raad. Dit wordt december. Pas na
de zomer kan geïnspecteerd worden in verband met alle
uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.
Het museum is, na afronding van het onderzoek naar een
toekomstbestendig museum, aan zet om tot een concreet
plan te komen dat voldoende voldragen is wat betreft de
benodigde investering, de financiële dekking en exploitatie.
Besluitvorming door de raad was voorlopig geagendeerd
voor november 2019. Dit wordt 1e kwartaal 2020. Het
bestuur van het museum heeft tijd nodig om een haalbare
toekomstvisie neer te leggen.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
Onderwerp

Planning
Pb
11-12-19

Huidige
Planning
11-12-19

09-10-19

11-12-19

312. Bestemmingsplan Bloemendal (408) 11-12-19

11-12-19

321. Evenementenbeleid (662)

13-11-19

311. Woonvisie (422)

312. Bestemmingsplan Iepenhof/Dr.
Albert Schweitzerlaan (933)

19-06-19

Opmerking
Startnotitie voor Woonvisie 2021-2025 is geagendeerd voor
december 2019. Dit wordt februari 2020, zoals ook in het
speerpunt van de ontwerp-Programmabegroting 2020 is
gemeld.
Was geagendeerd voor december. Dit wordt januari 2020. Wij
hebben de coördinatieregeling toe gepast en zijn in afwachting
van vergunningsstukken van de ontwikkelaar. Ook zijn er bij
het voorontwerp een aantal inspraakreacties gekomen dat
vraagt om wat aanpassingen van de plannen.
Dit bestemmingsplan was voorlopig geagendeerd voor
december 2019. In de maandrapportage van augustus is reeds
gemeld dat dit niet reëel is, gelet op de vraagstelling rondom
stikstofdepositie. Voorlopig uitgaan van juni 2020.
Check van het evenementenbeleid door een extern bureau. De
resultaten hiervan zouden t/k naar de raad komen in november
/december 2019. Het nieuwe evenementenbeleid gaat in
febr/maart 2020 t/k naar de raad. Dit gelet op het traject van de
Asselseweg dat veel capaciteit heeft gevraagd.
Daarnaast wordt de raad 2x per jaar geïnformeerd wordt over
de gegevens die uit de mobiele geluidsmeters (bij
evenementen) naar voren komen. Dit komt t/k naar de raad in
november 2019.
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321. Actualisatie nota wijkplatforms (301) 06-03-19

11-12-19

321. Herziening APV (526)

11-12-19

n.v.t.

322. Uitgangspuntennotitie rondjes om en 06-03-19
in de kernen (896)

11-12-19

324. Afvalbeleidsplan: herijking
afvalstrategie (426)

10-07-19

11-12-19

325. Visie klimaatadaptieve inrichting
Openbare Ruimte (838)

11-12-19

11-12-19

326. Centrumplan Barneveld (242)

10-07-19

18-03-20

De actualisatie van deze herziene Nota wijkplatforms zou,
afgestemd met gebiedsregie, t/k naar de raad in december
2019. Dit wordt februari 2020 i.v.m. afstemming definitieve
invulling gebiedsregie.
In het 4e kwartaal 2019 zou een wijziging van de APV
voorgelegd worden i.v.m. het opnemen van een verbod tot het
oplaten van ballonnen. Dit is was geagendeerd voor december
2019. Dit wordt maart 2020. Dan komt er een integrale
herziening van de APV.
Op basis van de, samen met de Plaatselijke Belangen, uit te
voeren verkenning naar de uitbreiding van het netwerk met
wandelroutes om en/of door andere kernen binnen de
gemeente, zal in samenwerking met het Routebureau Veluwe
een projectvoorstel inclusief begroting worden gemaakt om de
wandelroutes te kunnen ontwerpen, realiseren en
onderhouden. Op basis van de verkenningsrapportage en het
projectvoorstel incl begroting, wordt het projectvoorstel, naar
verwachting in maart (was december 2019), ter besluitvorming
aan de raad aangeboden. Dit vanwege capaciteitsgebrek
(zowel bij het routebureau als de gemeente).
Afhankelijk van de uitkomst zal daarbij een prioritering/fasering
worden aangegeven voor wat betreft de uitvoering van de te
ontwikkelen wandelroutes om en door de andere kernen.
N.B. De verkenningsrapportage komt t/k naar de raad in
december.
Voorstel herijking afvalstrategie was geagendeerd voor
december 2019. Dit wordt maart 2020. De milieudoelstellingen
voor 2020 zijn reeds behaald. Landelijke nieuwe
milieudoelstellingen vragen om een herijking van de
afvalstrategie. Het stellen van nieuwe doelen betekent ook dat
er verschillende keuzes gemaakt kunnen worden in de
afvalstrategie om deze te behalen.
Het Plan van Aanpak Klimaatadaptatie komt t/k naar de raad in
december 2019.
Uit het speerpunt Klimaatadaptieve inrichting openbare ruimte
van de ontwerp-Programmabegroting 2020 blijkt dat een
tussenevaluatie in het voorjaar en een eindevaluatie in het
najaar van 2020 t/k naar de raad gaat.
Het programmaplan, waarin de bestaande plannen en
projecten met bestaande budgetten in samenhang worden
benoemd en zo nodig aangevuld, zou (op z’n vroegst) t/k naar
de raad in maart 2020. Dit wordt 2e kwartaal 2020, zoals uit het
speerpunt van de ontwerp-Programmabegroting 2020 blijkt.

Informatie college aan raad
Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
Onderwerp
326. Strategische Visie:
voortgangsrapportage (247)

326. Herijking energievisie (283)

Planning
Pb
n.v.t.

Huidige
Planning
14-11-18

13-11-19

13-11-19

Opmerking
In de Programmabegroting 2018 is genoemd dat over de
voortgang hiervan twee keer per jaar wordt gerapporteerd, in juni
en november.
Omdat de ambities inmiddels in de Kadernota zijn opgenomen,
we meer focus en samenhang aan willen brengen door
programmatisch werken en een traject in gang is gezet voor het
opfrissen van deze visie, beschouwen we het separaat
rapporteren over de voortgang niet meer als opportuun.
De raad is via het memo ‘Startnotitie dorpentoer in voorbereiding
op de Energievisie 2021-2030’ over dit proces geïnformeerd, B3.20, 09-10-19.
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326. Locatieonderzoek windturbines (848) 09-10-19

09-10-19

326. Businessplan Praktijkcentrum
Emissiereductie (839)

06-03-19

11-12-19

332. Exploitatieplan scholen in Veller
(861)

22-05-19

13-11-19

Het memo stand van zaken locatieonderzoek windenergie is t/k
naar de raad, B-3.25, 09-10-19. Daaruit blijkt dat we de
uitkomsten van de planMER in december 2019/januari 2020 met
de raad kunnen delen.
Als afgedaan beschouwen. Het was aanvankelijk de bedoeling
dat er een businessplan (of projectplan) t/k naar de raad zou
komen in december (zie ook 221/598 Poultry Expertise Centre).
Dit is de komende jaren niet meer het geval, omdat het
praktijkcentrum de komende 3 jaar onder financiering uit de
Regiodeal gaat draaien. De werkzaamheden worden de
komende tijd dus geregeld en gemonitord via de Regiodeal.
In de cie Samenleving van 21-2-2018 is toegezegd dat er een
uitgewerkt plan komt voor de exploitatie. De exploitatie moet
voor de ingebruikname geregeld zijn.
Het betreft een vrijstaande gymzaal, los van de scholen. De
bedoeling is de exploitatie hiervan bij Optisport onder te brengen.
Optisport is een mutatie-aanvraag t.b.v. de contractmutatie
gedaan. Dit ter voorbereiding van de oplevering in maart 2020.
Met deze aanvraag start de afstemming en de onderhandeling
met Optisport over de toevoeging van deze locatie aan de
exploitatieovereenkomst. Hiervoor is budget beschikbaar. Een
raadsvoorstel (voor extra budget) is naar verwachting niet nodig.
De afspraak is dat mutaties 1 maal per jaar aan de
gemeenteraad gerapporteerd worden ( in het jaar verslag). Er
komt derhalve geen separaat exploitatieplan naar de raad.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
N.v.t.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 13-11-19

Grondexploitatie
bedragen x € 1.000
Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw

Planfase

Woningbouw
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)
800010 - Veller I
800011 - Veller II
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg
800024 - Holzenbosch I
800025 - Holzenbosch II
800033 - Puurveen
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP
800043 - Bloemendal
800045 - Verbindingsweg
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6

3
3
3
4
1
3
2
3
3
2
2
1
1
2
2

Actuele
boek
waarde

Restant
uitgeefbare

(netto)

ha.
(netto)

99
2.939
231
- 195
97
- 1.735
2.103
- 154
742
34.483
4.793
1.207
3.556
4.626
- 181

0,22 ha
1,43 ha
4,28 ha
3,75 ha
0,42 ha
21,65 ha
1,69 ha
1,59 ha
7,48 ha
3,05 ha
0,15 ha

Verkochte
Verwacht
Verwacht
en resultaat op resultaat op
geleverde eindwaarde eindwaarde
ha.
(netto)

0,11 ha

0,68 ha
0,42 ha

(kader)

(prognose)

647
- 3.088
- 1.382
108
3.813
1.945
23
- 948
6.282
- 3.894
1.308
918
- 247

647
- 3.088
- 1.079

194
-

3.813
1.901
23
- 948
6.282
- 3.894
1.308
918
- 121

Mutatie
resultaat
tov vorige
rapportage

Getroffen
voorziening

Prognose Verwacht
tussentijdse jaar van
winst- afronding
neming
31-12-2019

-

3.088
1.382
948
3.894
247

2022
2019
2020
2019
2023
2021
2022
2019
2019
2028
2023
2020
2024
2022
2020

1.070
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800073
800074
800075
800076
800079
800081
800082
800083
800084

- Herontwikkeling Iepenhof 29
- Herontwikkeling Valkhof 89-93
- Lijsterstraat 2
- Herontwikkeling Putterweg 1
- Stroe VI
- Herontwikkeling Achterveldseweg 13
- Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25
- Herontwikkeling Puurveenseweg 32
- Holzenbosch III - Wikselaarseweg

2
3
1
2
3
2
1
1
3

Totaal IEGG - Woningbouw

290
- 1.002
61
119
- 825
576
120
479
- 2.852

0,11 ha
0,71 ha
0,48 ha
0,20 ha
0,28 ha
2,27 ha
4,50 ha
1,29 ha

49.539

55,54 ha

0,59 ha

1,06 ha

- 150
705
- 11
715
68
1.257

765
579
- 11
715
31
452

-

150
11
-

8.066

8.485

-

9.721

500

160

2021
2020
2021
2021
2019
2020
2021
2020
2020

1.730

Opmerkingen:
1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform
de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden. Deze
sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2018. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 19
juni 2019.
2. De volgende planfases worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen
grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei,
augustus en november.
4. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2019 aan. Dit betreft een
inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

4. Bestuur en interne dienstverlening
411 Raad
Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Verbetering van de
(bestuurlijke)
informatievoorziening en
dienstverlening

De uitvoering van het programma verloopt volgens
plan. De ambitie is groter dan de beschikbare
capaciteit en middelen. Op basis van verwacht effect
op de gemeentelijke dienstverlening prioriteren we
maandelijks om de uitvoering binnen de financiële
kaders te houden en de risico’s te minimaliseren.

Netwerksamenleving

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Netwerksamenleving

Een separate visie op de netwerksamenleving is van
de agenda, vanwege de door de raadswerkgroep
opgestelde notitie participatie in Barneveld. Op basis
van deze notitie wordt direct aan de slag gegaan met
het uitvoeren en borgen van de door de raad in oktober
vastgestelde aanbevelingen.

422 Ondersteuning organisatie
Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Langdurig werklozen en
arbeidsgehandicapten
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Digitalisering naar 2020

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Digitalisering naar 2020

Organisatieontwikkeling

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Organisatieontwikkeling

Financiën
Financieel overzicht Programma 4
bedragen x € 1.000
Huidige begroting
Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m
vorige
rapportage

- 2.156
- 841
- 865
- 451

- 2.200
- 886
- 871
- 443

- 17.443
- 783
- 16.660

- 18.171
- 740
- 17.431

-

-

- 18.171
- 740
- 17.431

4.3 Algemene dekkingsmiddelen
431 Treasury
432 Belastingen
433 Algemene uitkering
434 Overige baten en lasten
436 Werken voor derden

94.574
3.784
15.430
75.087
- 1.158
1.431

95.604
3.784
15.421
75.410
- 441
1.431

-

-

95.604
3.784
15.421
75.410
- 441
1.431

Totaal

74.975

75.233

163

-

75.396

4.1 Bestuur
411 Raad
412 B&W
413 Bestuurlijke samenwerking
4.2 Interne dienstverlening
421 Beheer overige eigen gebouwen en gro
422 Ondersteuning organisatie

Bijgesteld na
Mutaties
voorgestelde
structureel
mutaties

Mutaties
incidenteel
163

-

College voorstel

- 2.037
- 886
- 884
- 267

- 13
176

Evaluatie VNG congres
Verkoop aandelen ARN

Begrotingsbeeld
bedragen x € 1.000
lopend jaar

Begrotingsruimte

meerjarenprognose

Structurele begrotingsruimte
Incidentele begrotingsruimte
Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage

2019
- 3.567
- 1.190
- 4.757

2020
65
227
292

2021
260
350
610

2022
260
350
610

Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen
Voorgestelde budgetaanpassingen
Begrotingsresultaat geactualiseerd

579
143
- 4.035

- 14
278

- 14
596

- 14
596

Overzicht financiële mutaties
Het saldo van het begrotingsbeeld geeft de actuele verwachting van het jaarrekeningresultaat weer. Normaliter
wordt bij de jaarverslaggeving voorgesteld om dit te verrekenen met de algemene reserve.

Indicatoren

Subprogr BP Omschrijving
Mutatie aantal inwoners op
jaarbasis (t.o.v. 1-1-19)

Vorige Actuele
Toelichting
waarde waarde
Bevolkingsgroei tot en
+ 900 + 648 + 774
met september 2019
Plan

Rapportagemoment
maand
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Wijziging planning onderwerpen LTA
Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
Onderwerp
413. Strategische Agenda Regio
Amersfoort 2019-2022 (916)

431. Schuldennotitie (282)

Planning Pb Huidige
Planning
n.v.t.
13-11-19

17-04-19

09-10-19

Opmerking
De raad heeft op 06-03-19 besloten de dialoog voor de
Strategische Agenda 2019 -2022 te voeren op de onderwerpen
“Kwalitatieve woningbouw”, “Arbeidsmarkt” en “Energietransitie en
duurzaamheid”. Daarbij is bij amendement toegevoegd dat de
gemeenteraad te allen tijde zijn eigen afwegingsruimte behoudt bij
de besluitvorming over concrete voorstellen die uit de
dialooggroepen voortkomen.
De ambitie is dat de Dialooggroepen uiterlijk 1 juli hun plannen
opleveren. De drie voorstellen worden in het najaar aan de raad
ter besluitvorming voorgelegd. Voorlopig geagendeerd voor
november 2019. Dit wordt, gelet op het innovatieve proces (met
o.a. dialooggroepen) naar verwachting februari 2020.
De actualisatie van de schuldennotitie zou in juli/augustus t/k naar
de raad komen. Dit wordt november.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
Onderwerp
422. Public Affairs (985)

Planning
PB
n.v.t.

Huidige
planning
n.v.t.

Opmerking
Uit speerpunt uit de ontwerp-Programmabegroting 2020 blijkt dat
eind 2019 een public affairs actieplan voor de gemeente
Barneveld wordt opgesteld. Dit komt t/k naar de raad.

Informatie college aan raad
Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
Onderwerp

Planning Pb Huidige
Planning
411. Integrale visie Netwerksamenleving 06-03-19
09-10-19
(915)

Opmerking
De startnotitie was geagendeerd voor oktober. De visie voor
december. Als afgedaan beschouwen.
Gelet op de notitie participatie in Barneveld, van de raadswerkgroep
Participatie, is een aparte visie op de netwerksamenleving niet
langer opportuun. Gekozen is om op basis van deze notitie direct
aan de slag te gaan met het uitvoeren en borgen van de door de
raad vast te stellen aanbevelingen en daarover aan de raad te
rapporteren. Zie B-4.28, Bestuurlijke reactie op Participatievoorstel.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
N.v.t.

Rubriek B
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Link naar rubriek B van 13-11-19
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