Agenderingsverzoeken ingekomen stukken
De fracties kunnen agendering vragen van ingekomen stukken. Deze verzoeken worden doorgeleid
naar de agendacommissie voor agendering in de commissie. Hieronder volgt een overzicht van de
ingediende agenderingsverzoeken met een korte motivering.
Lijst ingekomen stukken d.d. 27 mei 2020
Pro'98 en Lokaal Belang
Pro'98 en Lokaal Belang willen graag motie 1 in de raad van 22 april jl. en daarbij de 2e bullet ‘roept
het college op’ bij agendapunt 3.1 'Initiatief Stichting NiVo inzake het plaatsen van een beeld van
Lodewijk Napoleon in Voorthuizen', agenderen voor bespreking in een commissievergadering. Daarbij
willen zij ingezonden brief A5 van deze raadsvergadering als bijlage betrekken. Pro'98 en Lokaal
Belang willen graag met raad en college de mogelijke consequenties van de motie bespreken voor de
toekomst als het gaat om burgerinitiatieven en aanvragen vanuit de samenleving. Dit willen de partijen
graag mede bespreken in het licht van het aangenomen raadsvoorstel ‘Notitie Participatie in
Barneveld’ van 9 oktober 2019. De partijen hechten veel waarde aan participatie van burgers en
transparante processen rondom initiatieven en aanvragen en de ruimte die wij daar als raad voor
willen geven.
PRO’98
B.3-15 Besluit inzake Actieplan Wonen provincie Gelderland in combinatie met memo college.
Actieplan is van belang voor de woningbouw in gemeente Barneveld voor de komende jaren.
B.3-5. Cultuurbehoefteonderzoek in combi met B-3.17. reactie brandbrief college.
Graag temperatuurt Pro’98 de huidige stand van ons culturele landschap.
Lokaal Belang
B-3.12 besluit B&W inzake Beheer en onderhoud wegen uitvoeringsplan 2020 (Lokaal Belang)
Lokaal Belang wil deze memo met de wethouder en de commissie bespreken vanwege haar zorg
omtrent een aantal in het stuk genoemde, onzekere factoren (financiële ontwikkelingen, aanbesteding
aannemer). Deze spelen een rol bij het wel/niet bereiken van de gestelde ambitie ‘op basisniveau’ en
het uitvoeren van verkeerskundige projecten i.c.m. V&I. Daarnaast wil LB het artikel ‘Asfaltcollectoren,
dat is de toekomst’ in de bespreking betrekken, omdat LB hier kansen ziet en dit aansluit bij eerder
gestelde schriftelijke vragen (15 april 2019) om mogelijkheden te onderzoeken om asfaltcollectoren
toe te passen o.a. bij herinrichting en onderhoud van wegen in de gemeente Barneveld.
ChristenUnie
B 3.13 'Recreatiezonering Veluwe'
De ChristenUnie wil graag bijgepraat worden over deze zonering. Hoe reageren de
recreatieondernemers en de plaatselijkbelang verenigingen op deze zonering?
Welke invloed heeft de gemeente op de instelling van deze zonering?
B 3.17 Reactie op brandbrief cultuurplatform
De ChristenUnie wil de bespreking van de brandbrief betrekken bij de bespreking van de
coronamonitor. De vraag daarbij is wat er vanuit de gemeentelijke overheid nodig is om de
cultuursector te ondersteunen, zodat ze door deze crisis heen kan komen.
VVD
A-2 Brief hr Cloosterman inzake heroverweging energietransitie d.d. 18-4-20
Naar aanleiding van de brief van de heer Cloosterman wil de VVD graag in gesprek gaan met de
commissie over de mogelijkheid voor kernenergie.
Dit ook in voorbode voor de Regionale Energie Strategie.

A-5 a Brief St. NIVO inzake motie geen medewerking standbeeld Lodewijk Napoleon
d.d. 28-4-20 in combinatie met stuk A-5 b Ontvangstbevestiging Stichting NiVo
De VVD wil de brief agenderen als het ook geagendeerd wordt door de tegenstanders
van de motie die onder agendapunt 3.1.a op 22 april 2020 door de gemeenteraad is
aangenomen. Anders niet.
CDA
B-3.5 Besluit B&W inzake Cultuurbehoefteonderzoek en doorontwikkeling cultuurplatform
B-3.17 Besluit B&W inzake reactie op Brandbrief Cultuurplatform
.
Beide onderwerpen kunnen samen (en tegelijk) besproken worden in een commissie. De CDA-fractie
wil graag in gesprek over cultuur, wat de status is en waar het o.a. platform tegen aan loopt. Misschien
goed om daarbij de voorzitter van het platform (Ronald de Wilde) ook uit te nodigen.

