Raadsvoorstel nr. 22-11

Barneveld, 19 mei 2022

Afdeling: Bestuur & Dienstverlening

Portefeuillehouder: J.J. Luteijn

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.

B.

Stukken van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, voor kennisgeving
aannemen.
2.2

2.3

3.1
3.4

3.5

C.

Besluit B&W, d.d. 19 april 2022, inzake evaluatie evenementenstimuleringsbeleid, om :
1. Kennis te nemen van de uitgevoerde evaluatie naar de pilot van het evenementenstimuleringsbeleid.
2. Te besluiten om een vervolg te geven aan de pilot in 2022.
3. De functie van relatiemanager evenementen te verbreden naar relatiemanager detailhandel en
leisure (evenementen, detailhandel, horeca, recreatie & toerisme en markten) en het structureel
maken van de functie af te wegen bij de implementatie van het groeiplan voor de organisatie.
4. De financiële consequenties van beslispunt 3 inclusief het structureel maken van het
evenementenstimuleringsbudget van € 25.000 per jaar ter afweging in brengen bij de
begrotingsvoorstellen 2023.
Memo van B&W, d.d. 26 april 2022, inzake verkeersveiligheid oversteekplaats Burgemeester
Kuntzelaan.
Besluit van B&W, d.d. 19 april 2022, inzake kennisneming van de memo krapte op het
elektriciteitsnetwerk.
Besluit van B&W, d.d. 10 mei 2022, inzake Jaarrekening 2021 Muziek Theater Barneveld B.V., om:
1. In te stemmen met de Jaarrekening 2021 van Muziek Theater Barneveld BV.
2. De aan Muziek Theater Barneveld toegekende subsidie over 2021 vast te stellen.
3. In te stemmen met gedeeltelijke inzet buffer voor koeling Schaffelaar Theater.
Besluit van B&W, d.d. 17 mei 2022, inzake instemming met de meerjarenprognose
grondexploitaties 31-12-2021.

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.

D.

Jaarverslag 2021 van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Barneveld) d.d. 10 mei 2022.

Brief van mevrouw Danse-Kouwenhoven, d.d. 26 april 2022, inzake de verkeersveiligheid bij de
oversteekplaats Johan de Wittlaan-Thorbeckelaan.

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

E.

Ter voorbereiding van de besluitvorming door de raad in handen stellen van de commissie
bezwaarschriften bij de gemeenteraad.
1.

-2F.

Overig.
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,
I. Bakker.

