Informatie en besluit

MAANDRAPPORTAGE OKTOBER 2016
De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

B&W
Verzonden aan raad
In raadsvergadering

22 november 2016
25 november 2016
14 december 2016

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren
b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen

1
X
X

Programma
2
3
4
X
X
X
X
X

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2016
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.

1. Participatie & Ondersteuning
112 Reïntegratie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Arbeidsparticipatie naar
vermogen

Het Plan van Aanpak voor de transitie van Permar en
de lokale uitvoering van de Wsw is ter kennisname aan
de raad aangeboden, B-1.33, 09-11-16. Vervolgstap is
nu onder andere het bespreken in de commissie
(geagendeerd voor 30 november) en met
vertegenwoordigers van de medewerkers in Barneveld
(OR/GO) en de klankbordgroep Werk en Inkomen,
waarna met de opgehaalde input kan worden
overgegaan tot uitvoering van het plan.

113 Maatschappelijke zorg

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Zelfstandig (Blijven)
Wonen/uitvoering nieuwe Wmo

We verwachten op de uitgaven voor algemene
maatschappelijke voorzieningen € 689.400 minder uit
te geven, ondermeer doordat bij Huishoudelijke hulp
(welzijnswerk inwoners met beperkingen), minder een
beroep wordt gedaan op gemeentelijke voorzieningen
(voordeel € 514.300) en omdat het aantal verleende
diensten cliëntondersteuning achter blijft bij de
verwachting (€ 117.100 voordeel).
Voor vangnetvoorzieningen voor inwoners met een
beperking verwachten we een voordeel van €
1.453.200, met name door een verwacht voordeel voor
de nieuwe vangnetvoorzieningen in de Wmo zoals
Woonondersteuning, Wooncoaching en Dagopvang
voor ouderen & gehandicapten.
Zie de bijstelling sociaal domein als gevolg van het
voorstel 'Financiële monitor sociaal domein'.

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Transformeren van Jeugdhulp

Voor vangnetvoorzieningen regionale jeugdhulp
verwachten wij, op basis van gegevens van het
tweede kwartaal, een tekort van € 710.000, dat
voortkomt uit vooralsnog niet toereikende compensatie
van het rijk voor de problematiek van
voogdijinstellingen en het woonplaatsbeginsel (nadeel
€ 1.010.000), dat wordt gecompenseerd door voordeel
bij de Pgb's (voordeel € 300.000) . Zie de bijstelling
sociaal domein als gevolg van het voorstel 'Financiële
monitor sociaal domein'.
De Resultaatrapportage 3 Decentralisaties en de
Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2017 ter
kennisname aan de raad aangeboden, B-1.26, 09-1116 en door de raadscommissie samenleving
besproken in de vergadering van 26 oktober 2016.
Beide documenten hebben betrekking op het brede
terrein van het sociaal domein.

Financiën

Huidige begroting
Financieel

Voorstel begroting

bedragen x € 1.000
Toelichting

Financieel

1.1 Zelfredzame inwoners
111 Lokaal onderwijsbeleid
112 Reïntegratie
113 Maatschappelijke zorg

- 8.248
- 2.279
- 818
- 5.151

Bijgesteld t/m
vorige
rapportage
- 7.701
- 2.253
- 814
- 4.634

1.2 Sociale en vitale samenleving
121 Sportstimulering
122 Sociaal-cultureel werk
123 Volksgezondheid en preventie

- 4.740
- 70
- 1.041
- 3.629

- 4.830
- 70
- 1.043
- 3.717

390

1.3 Gemeentelijk vangnet
131 Inkomensvoorziening
132 Voorzieningen inwoners met beperking

- 23.198
- 1.884
- 21.314

- 24.399
- 2.020
- 22.379

1.946
493
1.453

-

Totaal

- 36.186

- 36.931

3.173

-

Primitief

Bijgesteld na
voorgestelde
mutaties
- 6.864
- 2.103
- 816
- 3.945

bijstelling sociaal domein
bijstelling sociaal domein
bijstelling sociaal domein

-

- 4.440
- 70
- 1.043
- 3.327

bijstelling sociaal domein

- 22.453
- 1.527
- 20.926

bijstelling sociaal domein
bijstelling sociaal domein

Mutaties
incidenteel

Mutaties
structureel

837
150
-2
689

-

390

Link college voorstel

- 33.758

Indicatoren

Subprogr
1.1

1.2

BP Omschrijving
Participatie
112 Gesprekken (cumulatief aantal)
112 % Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief
aantal)
112 Bezwaren (cumulatief aantal)
Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief
112
aantal)
Jeugd
123 Gesprekken (cumulatief aantal)
% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief
123
aantal)
123 Bezwaren (cumulatief aantal)
Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief
123
aantal)

Plan

Vorige Actuele
Toelichting
waarde waarde

Rapportagemoment

nvt 233

255

maand

nvt 61,3

59,9

maand

nvt 22

24

maand

nvt 785

790

maand

nvt 575

631

maand

nvt 70,6

70,6

maand

nvt 5

5

maand

nvt 1.719

1.790

maand

Inkomensvoorziening

1.3

Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief
131
statushouders (zie grafieken hieronder)
Wmo
132 Gesprekken (cumulatief aantal)
% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief
132
aantal)
132 Bezwaren (cumulatief aantal)
Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief
132
aantal)

Verloop uitkeringsgerechtigden:

682 553

574

Waarvan 92
statushouders,
ingestroomd maand
vanaf 1-12015

nvt 595

678

maand

nvt 43,3

43,2

maand

nvt 3

4

maand

nvt 1.800

1.777

maand

Wijziging planning onderwerpen LTA
Onderwerpen komende maand
Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp

123. Sportbeleidsplan
(715)

Planning Pb

n.v.t.

Huidige
Planning

09-11-16

Opmerking
Het sportbeleidsplan zou t/k naar de raad in november
2016. Een voorstel voor (vernieuwde) kaderstelling voor
beweeg- en sportbeleid voor de periode 2016 – 2020
kan geagendeerd worden voor december 2016.

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

n.v.t.

Onderwerp
111. Visie op taalontwikkeling
(712)

Planning Pb

nvt

Huidige
Planning

Opmerking

01-02-17

De visie zou t/k naar de raad komen in het eerste
kwartaal van 2017. Uit de inmiddels opgestelde planning
blijkt dat dit maart is en niet februari 2017, waar eerst
vanuit werd gegaan.

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

Onderwerp

Planning Pb

113. Beleidsevaluatie beleidskader 3 decentralisaties
02-03-16
(340)
113. Uitvoeringsagenda Sociaal Domein
15-12-15
(6)
132. Positie Permar (Plan van Aanpak lokale
uitvoering Wsw)
n.v.t.
(398)

Huidige
Planning

Opmerking

28-09-16

Is t/k naar de raad, B-1.26, 09-11-16

28-09-16

Is t/k naar de raad, B-1.26, 09-11-16

14-12-16

Plan van Aanpak transitie Wsw'ers Permar Bameveld is
t/k naar de raad, B-1.33, 09-11-16. Dit stuk is
geagendeerd voor de cie november.

Afgedane moties en toezeggingen

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

M/T

T

Bp

113

Nr LTA

Toezegging/Motie

Datum

Opmerking

700

Onderzoeken hoe het komt dat minder
mensen de dagbesteding bezoeken en
welke doelgroepen dit betreft. Uitkomst
onderzoek komt in oktober naar de raad.

15-06-16

Zie pag 17 van de Resultaatrapportage 3 Decentralisaties,
die t/k naar de raad is, B-1.26, 09-11-16.

M

113

724

De mogelijkheid van een gratis VOG uit te
breiden voor alle vrijwilligers die achter de
deur komen bij kwetsbare groepen. Bij de
begrotingsbehandeling in november 2016
met een voorstel komen en de financiële
consequenties hiervan inpassen in de
concept-begroting.

T

121

702

Verder verkennen of er behoefte is aan een
15-06-16
wat smallere vorm van sportgala

T

132

676

Een memo naar aanleiding van de
behandeling van het raadsvoorstel Positie
Permar, 2 (zie onderwerp 398).

28-09-16

11-05-16

Het college heeft ingestemd met uitbreiding van de
vergoedingsregeling VOG voor vrijwilligers. De raad is
hierover geïnformeerd, zie B-1.34, 09-11-16. In de ontwerpProgrammabegroting 2017 is reeds met de financiële
consequenties hiervan rekening gehouden.
Tevens is uitvoering gegeven aan de toezegging van het
college op 28 september om de instemming van de raad met
de motie van de gemeente Boxtel, kenbaar te maken bij de
ministeries van V&J en het ministerie van VWS.
Bij verenigingen is de behoefte aan een sportgala gepolst.
Hier blijkt nagenoeg geen behoefte aan te bestaan.
Plan van Aanpak transitie Wsw'ers Permar Bameveld is t/k
naar de raad, B-1.33, 09-11-16. Zie ook onderwerp 398,
positie Permar. Geagendeerd voor de commissie
Samenleving van 30 november 2016.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 09-11-16

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid
211 Promotie economie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Breedband Buitengebied

De oorspronkelijke planning waarbij uitgegaan werd
van de eerste vraagbundeling in november wordt niet
gehaald. Eind november 2016 wordt de planning van
CIF verwacht waarbij duidelijk wordt wat de planning is
en wat de indeling van de verschillende deelgebieden
is. De raad is hierover met het memo 'voortgang
glasvezel buitengebied' geïnformeerd, B-2.03, 14-1216.
In de maandrapportage van augustus is gemeld dat de
aanleg van glasvezel ruim binnen het door de raad
beschikbaar gestelde budget van € 2.000.000
plaatsvindt.

221 Economisch structuurbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Poultry Expertise Centre

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Revitalisering Harselaar-Oost

Omschrijving

De raad zou in september over de revitalisering
Harselaar-Oost geïnformeerd worden, dit is november
geworden. Het projectplan (PvA) is inmiddels t/k naar
de raad, B-2.16, 14-12-16. Uitvoering loopt conform dit
projectplan. Op 29 november vindt een bijeenkomst
plaats met de ondernemers van Harselaar-Oost.

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Railterminal

In december zou er, onder voorbehoud van
medefinanciering van marktpartijen, een voorstel voor
een bijdrage in de kosten voor vervolgonderzoek
komen. Dit is ook zo bij het speerpunt railterminal in de
Programmabegroting 2017 vermeld. Dit wordt echter
vooralsnog februari 2017.

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Harselaar-Zuid, fase 1A

Omschrijving
Columbizpark

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
In de maandrapportage van augustus is gemeld dat
tegen het vastgestelde bestemmingsplan door twee
partijen beroep is ingesteld bij de Raad van State en
dat hierdoor rekening gehouden dient te worden dat de
uitvoering enkele maanden vertraagd wordt. Het
verwachte resultaat op eindwaarde is door deze
vertraging met € 220.000 negatiever geworden.
Behandeling van het beroep bij de Raad van
State vindt op 15 december plaats.

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Thorbeckelaan-Zuid

231 Verkeer

Omschrijving
Gemeentelijk Verkeer en
VervoersPlan

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
De gemeenteraad heeft een aanvullende memo
ontvangen met kaders en koers uit de Strategische
Visie ten behoeve van de workshop op 1 december, B2.20, 14-12-16. De kadernotitie GVVP, die uit deze
workshop volgt, is nu geagendeerd voor 1 februari
2017 (was december 2016).

Omschrijving
Verkeersveiligheid

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
De rapportage van Over de A1/A30 is toegelicht
binnen het ambtelijk overleg Food Valley. Binnenkort
wordt e.e.a. ook bestuurlijk besproken met provincie
en binnen FoodValley. Streven is om in samenwerking
met provincie en afvaardiging van
belangenorganisaties en buurgemeenten de brieven
aan te bieden aan de minister eind november inclusief
een update richting kamerleden.
Een verkennend onderzoek naar de doortrekking van
de oostelijke rondweg is gereed. De raad wordt
binnenkort geïnformeerd middels een raadsbrief met
achtergrondinformatie en zicht op het vervolgproces.

Omschrijving
Snelfietsroute

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
De gemeenteraad heeft 9 november een besluit
genomen over de snelfietsroute. In dit kader vinden er
gesprekken plaats met het GLK over de invulling van
de voorwaarden om deel 7 te kunnen realiseren op
grondgebied van GLK. Tevens is een motie
aangenomen voor het comfortabeler maken van de
bestaande fietspaden en het uitvoeren van een
onderzoek naar de situatie Vliegersvelderlaan. In het
kader van de subsidie vindt binnenkort overleg met
provincie plaats.
Voor eind 2016 verwachten we een uitspraak van de
Raad van State over het fietspad ter hoogte van
Hertenspoor.

Omschrijving
Basismobiliteit

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
De nieuwe website over de Valleihopper is gelanceerd.
Met ingang van 1 december kunnen reserveringen
plaatsvinden via de nieuwe constructie. Bestaande
klanten van de regiotaxi ontvangen in
november/december informatie en een nieuwe pas
over het gebruik van de Valleihopper met ingang van
2017.

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Harselaartunnel

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Noordelijke Rondweg
Voorthuizen

232 Parkeren

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Parkeerbeleid

Eind september/begin oktober is onderzoek gedaan
naar de parkeerbezetting in Barneveld Centrum. De
rapportage hiervan is nog niet ontvangen.
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met
belanghebbenden in het kader van de pilot (gratis
parkeren) 2016. Een notitie over de stand van zaken
en een voorstel over het vervolg gaat in december t/k
naar de raad (in plaats van november). Dit wordt in de
volgende maandrapportage bij de 'wijziging planning
onderwerpen LTA' vermeld.
De raad is geïnformeerd met een brief over de
gewijzigde situatie van ParkeerService, B-2.30, 09-1116.

Financiën

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

Huidige begroting
Bijgesteld t/m
Primitief
vorige
rapportage
- 739
- 770
- 739
- 770

Voorstel begroting
Bijgesteld na
Mutaties
Mutaties
voorgestelde
incidenteel
structureel
mutaties
- 770
- 770

- 15
- 15
-

- 90
- 90
-

-

-

- 90
- 90
-

2.3 Bereikbaarheid
231 Verkeer
232 Parkeren

- 593
- 1.272
679

- 571
- 1.240
669

-

-

- 571
- 1.240
669

Totaal

- 1.347

- 1.431

-

-

- 1.431

bedragen x € 1.000
Toelichting
Link college voorstel

Indicatoren

Subprogr BP Omschrijving

Plan

Vorige Actuele
Toelichting
waarde waarde

2.2

nvt

2,7%

221 Werkloosheidcijfer

Aantal in 2016 (netto) m2 verkochte (en
222 nog niet overgedragen) grond
nvt
(bedrijven)
222

Aantal (netto) m2 verkochte en
geleverde grond (bedrijven)

222 Intern geleverde m2 grond

2,8%

Rapportagemoment

Totaal aantal WW'ers in september 785 = 2,8 %
maand
Landelijk 4,8%, FoodValley 3,8%

51.799

kwartaal

nvt

12.959

kwartaal

nvt

0

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

Planning Pb

Huidige
Planning

221. Evaluatie Actieprogramma Barneveld-Centrum
15-12-16
(405)

09-11-16

221. Revitalisering Harselaar-Oost
(22)

04-03-15

09-11-16

221. Railterminal
(239)

02-03-16

14-12-16

Opmerking
Dit komt t/k naar de raad in november i.p.v. september.
Afronding kostte meer tijd dan verwacht.
De raad zou in september over de revitalisering
Harselaar-Oost geïnformeerd worden, wordt november
(is inmiddels gebeurd, B-2.11, 14-12-16).
In december zou er, onder voorbehoud van
medefinanciering van marktpartijen, een voorstel voor
een bijdrage in de kosten voor vervolgonderzoek
komen. Dit wordt vooralsnog februari 2017.

231. GVVP
(399)

30-09-15

Kadernotitie GVVP was geagendeerd voor december,
nadat eerst een workshop met de raad heeft
plaatsgevonden. Omdat de workshop gepland is voor 1
december, vindt agendering van de kadernotitie plaats
in februari 2017.
De infobrief over koers en kaders uit de Strategische
Visie is inmiddels t/k naar de raad, B-2.12, 14-12-16.

14-12-16

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

n.v.t.

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

M

Bp

221

Nr LTA Toezegging/Motie

692

Datum

Opmerking

Op korte termijn de raad informeren met
een memo over de huidige stand van zaken
met betrekking tot het regionale project
breedband internet in het buitengebied. Bij 15-06-16
de regio FoodValley er stevig op
aandringen om er alles aan te doen ook de
snelheid in het project te vergroten.

De raad is geïnformeerd over het convenant dat getekend is
met CIF over de aanleg van glasvezel in het buitengebied,
B-2.21, 28-09-16. De raad wordt via de maandrapportage
over de voortgang (verschillende deelgebieden en de
planning) geïnformeerd.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 09-11-16

Grondexploitatie

Planfase

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreinen

Bedrijventerrein
800003 - Thorbeckelaan Zuid
800008 - Briellaerd Noord
800020 - Columbiz Park
800026 - Harselaar Driehoek West
800029 - Harselaar Zuid fase 1a
800031 - Harselaar West West
800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen

2
3
3
2
2
3
2

Actuele
boekwaarde

Restant
uitgeefbare

(netto)

ha.
(netto)

8.951
5.769
19.805
177
24.926
627
50

5,82 ha
1,42 ha
3,84 ha
1,69 ha
26,41 ha
4,44 ha
0,30 ha

60.305

43,92 ha

Verkochte
en
geleverde
ha.
(netto)

Verwacht
resultaat op
eindwaarde

Verwacht
resultaat op
eindwaarde

(kader)

(prognose)

- 658
- 752
- 15.204
676
2.672
577
329

- 658
- 785
- 15.424
676
2.672
508
329

-

-

658
752
15.204
-

- 12.361

- 12.683

-

16.615

0,35 ha

0,95 ha

Toelichting in exploitatie genomen gronden

Toelichting op de kolom 'Mutatie resultaat tov vorige rapportage', die groter zijn dan € 50.000:
n.v.t.

Mutatie
Getroffen
resultaat voorziening
tov vorige
rapportage

Verwacht
jaar van
afronding

2021
2017
2020
2017
2024
2016
2016

bedragen x €
Planfase

Bouwgrond niet in exploitatie - Bedrijventerreinen

Bedrijventerrein
800044 - Thorbeckelaan Noord
800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg
800069 - Harselaar Zuid fase 1b
Totaal NIEGG - Bedrijventerreinen

1
1
1

Actuele
boekwaarde

Oppervlakte
plangebied

Marktwaarde
eindfase

ha.

per m2

Marktwaarde
huidige
planfase
per m2

(netto)

(bruto)

€

€

1.585
1.528
4.615

2,74 ha
1,49 ha
25,00 ha

783
142
152

35
43
35

7.729

29,23 ha

Opmerkingen:
1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader) sluit aan bij de Jaarverslaggeving 2015.
2. De volgende planfases worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen
grondexploitaties' (10-6-2014):
Planfase 1 = NIEGG
Planfase 2 = IEGG, voor bestemmingsplan
Planfase 3 = IEGG, na bestemmingsplan
NB. Op 9 november 2016 heeft de gemeenteraad de aangepaste notitie 'procesen grondexploitaties'
vastgesteld. De effecten daarvan worden in de maandrapportage over november verwerkt.
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.

3. Woon- en Leefomgeving
311 Volkshuisvesting

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Huisvesting statushouders

De huisvesting van statushouders loopt geleidelijk en
volgens schema door. Door inzet van woningen uit de
prestatieafspraken Woningstichting Barneveld, de
kamergewijze verhuur van een aantal gemeentelijke
woningen, de huisvesting van Alleenstaande
Minderjarige Vluchtelingen (AMV’s) en door inzet van
aanbod van particuliere eigenaren kan de taakstelling
2016 behaald worden.
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers registreert
de statushouders in het Taakstellingssysteem. Deze
registratie loopt soms vertraging op, waardoor er
feitelijk wel statushouders in een maand gevestigd
kunnen zijn, die echter niet direct in het
taakstellingsregistratiesysteem van COA verwerkt zijn.
Het taakstellingssysteem aanhoudende zijn er in
augustus 21 statushouders gehuisvest, in september
2 en in oktober is er 1 statushouder gehuisvest. Van 1
november tot 17 november 2016 zijn er in het
taakstellingssysteem 12 statushouders
geregistreerd. 10 statushouders zijn nog niet door het
COA in het systeem verwerkt.
Om de taakstelling 2016 te behalen moeten er nog 23
personen in 2016 gehuisvest worden. Dit zal in de 2e
helft van november en december plaatsvinden.

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Woonvisie 20172021

312 Grondexploitatie woningen

Getroffen
voorziening

540
540

Verwacht
jaar in
exploitatie teToelichting
nemen

2016
-

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Veller 2

Omschrijving

Om binnen het beschikbare budget van de
Grondexploitatie van Veller II te blijven wordt 1 grote
brug (1 plaats van 2) over de Hoenderlaan
gerealiseerd en 1 kleine brug (in plaats van 2) over de
Barneveldse Beek.

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

De Burgt 2

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Holzenbosch

Omschrijving

De voorlopige gunning voor het bouwrijpmaken van
het plangebied is verleend aan Noord Oost
Nederlandse Aannemers Kombinatie (NONAK).
Planning is om vanaf half december te starten met het
bouwrijp maken.

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Inbreidingslocaties

Omschrijving

Voor het project Valkhof is gestart met de prijsvraag.
Inmiddels vanuit de markt vele verzoeken gekregen
om de documenten toe te sturen.

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Barneveld-Noord

321. Veiligheid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Woninginbraken

Omschrijving

In de maandrapportage van september is gemeld
dat het aantal woninginbraken (ten opzichte van
voorgaande jaren) met 31% is gedaald. .

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Overlast in de woon- en
leefomgeving

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Aanpak drank- en drugsgebruik
en daarmee samenhangende
overlast

324 Afvalinzameling en -verwerking

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Afvalbeleid

325 Riolering & water

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Hemelwater

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Afvalwater

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Strategische Visie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Energie

327 Wegen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Onderhoud wegen

332 Huisvesting onderwijs

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Huisvesting onderwijs

335 Sportaccommodaties

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Realisatie sportvoorzieningen

336 Overige accommodaties

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen
kleine kernen

De raad heeft op 28 september 2016 besloten om:
1. in te stemmen met nieuwbouw van een sportzaal en
een dorpshuis met peuterspeelzaal aan de
Koningsweg in Garderen;
2. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van
€1.684.800 resulterende in een structurele last van €
155.800;
3. in te stemmen om de lasten te dekken vanuit de
bestaande exploitatie van De Koepel (€ 36.581),
beleidstoevoeging 'Sportzaal Garderen' (€ 56.632) en
als sluitpost € 63.000 in te zetten vanuit de
beleidstoevoeging 'dorpshuizen Voorthuizen en
Garderen'.
In de uitvoering ontstaat enige vertraging, vanwege
ziekte van de projectleider.
Het voorstel voor het dorpshuis Voorthuizen was
geagendeerd voor december. Dit wordt echter februari
of maart 2017. Er is namelijk een wijziging gekomen in
de planning voor de modellenkeuze voorzieningen
Voorthuizen, zie ook 'wijziging planning onderwerpen
LTA'.

Financiën

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

Huidige begroting
Bijgesteld t/m
Primitief
vorige
rapportage
- 156
- 109
- 156
- 109
-

Voorstel begroting
Bijgesteld na
Mutaties
Mutaties
voorgestelde
incidenteel
structureel
mutaties
- 109
- 109
-

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

- 11.448
- 4.353
- 3.118
67
1.693
1.169
- 2.932
- 3.286
- 689

- 12.076
- 4.243
- 3.107
67
1.690
968
- 3.430
- 3.328
- 693

-

-

- 12.076
- 4.243
- 3.107
67
1.690
968
- 3.430
- 3.328
- 693

3.3 Adequate voorzieningen
331 Publiekszaken
332 Huisvesting onderwijs
333 Bibliotheek

- 10.458
92
- 4.286
- 882

- 10.635
35
- 4.127
- 884

-

- 10

- 10.645
35
- 4.127
- 884

334 Kunst en cultuur

- 1.749

- 1.985

- 10

- 1.995

335 Sportaccomodaties
336 Overige accomodaties
337 Speelvoorzieningen

- 2.869
- 425
- 340

- 2.927
- 408
- 340

- 22.062

- 22.820

Totaal

bedragen x € 1.000
Toelichting
Link college voorstel

aanpassing subsidie museum
nairac

- 2.927
- 408
- 340
-

- 10

- 22.830

Indicatoren

Subprogr BP Omschrijving
3.1

Vorige Actuele
Toelichting
waarde waarde

Rapportagemoment

1.998

kwartaal

nvt

9.131

kwartaal

nvt
nvt

0
0

kwartaal
kwartaal

nvt

11.624

kwartaal

533

kwartaal

Plan

Aantal in 2016 (netto) m2
312 verkochte (en nog niet
nvt
overgedragen) grond (woningen)
312

Aantal (netto) m2 verkochte en
geleverde grond (woningen)

312 Intern geleverde m2 grond
312 Aangekochte m2 grond
Aangekochte en geleverde m2
312
grond
312

Aantal (netto) m2 verkochte en
nvt
geleverde tuingrond bij woningen

Wijziging planning onderwerpen LTA
Wijziging komende maand

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

Onderwerp

311. Startersleningen
(717)

Planning Pb

nvt

Huidige
Planning

14-12-16

312. Projectvoorstel Kootwijkerbroek Oost fase 2 (602) 16-12-16

14-12-16

312. Projectvoorstel Verbindingsweg
(603)

16-12-16

14-12-16

322. Deregulering kapvergunningen
(412)

30-09-15

09-11-16

326. Duurzaamheidslening: extra dotatie (643)

n.v.t.

n.v.t.

Opmerking
Voorstel was geagendeerd voor december. De evaluatie
van de startersleningen is t/k naar de raad, B-3.14, 1412-16. Hierbij wordt ook op de blijverslening ingegaan. In
aansluiting hierop kan het raadsvoorstel over de
aanpassing van de starterslening geagendeerd worden
voor februari 2017.
Met het besluit op het voorstel ‘kaderstelling
grondexploitaties’ is op 9 november besloten deze
gronden van de NIEGG portefeuille onder de
bouwgronden in exploitatie (BIE) over te brengen in fase
1. Uit de bij het voorstel behorende ‘notitie Kaders
procesgang grondexploitaties 2016’ blijkt dat, zodra het
projectplan gereed is, dit samen met een kaderstellende
notitie plus een geactualiseerde
grondexploitatiebegroting voor akkoord wordt voorgelegd
aan de raad. Na akkoord door de raad gaan de gronden
over van fase 1 naar fase 2. Dit voorstel was voorlopig
geagendeerd voor december 2016, wordt april 2017.
Vanwege lopende onderhandelingen met een
belanghebbende partij in dit project en de daarmee
gemoeide doorlooptijd, is meer tijd nodig.
Met het besluit op het voorstel ‘kaderstelling
grondexploitaties’ is op 9 november besloten deze
gronden van de NIEGG portefeuille onder de
bouwgronden in exploitatie (BIE) over te brengen in fase
1. Uit de bij het voorstel behorende ‘notitie Kaders
procesgang grondexploitaties 2016’ blijkt dat, zodra het
projectplan gereed is, dit samen met een kaderstellende
notitie plus een geactualiseerde
grondexploitatiebegroting voor akkoord wordt voorgelegd
aan de raad. Na akkoord door de raad gaan de gronden
over van fase 1 naar fase 2. Dit voorstel was voorlopig
geagendeerd voor december 2016, wordt maart 2017.
Voordat de gemeente het woon-werklandschap in
ontwikkeling mag nemen, moet de behoefte regionaal
worden afgestemd. Deze afstemming is nog niet
afgerond.
Memo over verdere dereguleringsmaatregelen zou t/k
naar de raad komen in november. Dit wordt december;
de voorbereiding kost meer tijd dan verwacht.
Op 30-03-10 is de Verordening duurzaamheidslening
Barneveld vastgesteld op basis waarvan
duurzaamheidsleningen kunnen worden verstrekt aan
particuliere woningeigenaren in Barneveld. Deze
verordening is op 02-03-16, in uitvoering van een op 8
juli 2015 aangenomen motie, gewijzigd.
Voor deze regeling is € 100.000 euro beschikbaar
gesteld voor de rentekosten van een lening die de
gemeente daarvoor moet afsluiten. Dit betekent dat in
totaal voor ca. € 300.000 euro aan leningen verstrekt kan
worden.
Op dit moment is dit ‘potje’ leeg, maar stromen er wel
aanvragen binnen. In de commissie Bestuur van 25
oktober is reeds aangekondigd dat er een voorstel voor
nieuw budget komt. Dit is geagendeerd voor december.

326. Omgevingswet, PvA Omgevingsvisie
(718)

nvt

14-12-16

Startnotitie, waarin de hoofdlijnen van de Omgevingswet,
de voorbereidingen in de gemeente Barneveld en de
verwachtingen ten opzichte van de gemeenteraad
beschreven worden, zou t/k naar de raad komen in
december 2016. Dit wordt een raadsvoorstel, te
agenderen voor december.

332. Programma huisvesting onderwijs
(275)

16-12-16

16-12-16

336. Voorstel dorpshuis Voorthuizen
(415)

13-04-16

14-12-16

Zou t/k naar de raad komen in december. Dit is echter
onjuist. Het programma wordt jaarlijks in december door
het college vastgesteld en komt dan in januari t/k naar de
raad.
Voorstel voor dorpshuis Voorthuizen was geagendeerd
voor december. Dit wordt echter februari of maart 2017.
Er is namelijk een wijziging gekomen in de planning voor
de modellenkeuze voorzieningen Voorthuizen. Aan de
hand van de reacties die op het voorkeursmodel worden
ontvangen, zal het model wellicht nog bijgesteld worden
en zal dit dan in februari of maart aan de raad worden
voorgelegd. Vooralsnog agenderen voor februari 2017.

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

Onderwerp

Planning Pb

321. Aanpak prioriteiten veiligheid
(748)

335. Actualisatie Masterplan Sport
(70)

n.v.t.

01-02-17

Huidige
Planning

Opmerking

n.v.t.

Met het plaatsen van ANPR camera’s kunnen niet alle
diefstallen in woonwijken worden voorkomen. Daarvoor
is het belangrijk, om meer mogelijkheden te
onderzoeken, waaronder plaatsing van track en trace
apparatuur. Verder zijn er meerdere preventieve
mogelijkheden voor de burger zelf. De burgemeester
heeft aangegeven z.s.m. met een voorstel te komen.
Agenderen voor februari 2017.

01-02-17

Update van het masterplan zou t/k naar de raad in
komen januari 2017. Dit wordt april/mei. Eerst vind nog
overleg plaats met de betrokken veldsportverenigingen.
Daarnaast is het de bedoeling dat er onderzoek gedaan
wordt naar de toekomstige ontwikkeling van de
sportcomplexen in relatie met de bevolkingsgroei.

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

Opmerking

321. Evenementenbeleid
(662)

nvt

28-09-16

Is t/k naar de raad, B-3.18, 09-11-16. Dit stuk is
geagendeerd voor de commissie van november.

Afgedane moties en toezeggingen
Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T

Bp

Nr LTA

Toezegging/Motie

Datum

Opmerking

M

311

541

In de nieuwe Woonvisie strategie opnemen
hoe aandeel sociale huur structureel boven
ondergrens van 20% kan blijven, analyse
maken van mogelijkheden hoe wachtlijst
sociale huurwoning te verkorten naar
10-06-15
maximaal 3 jaar, nadrukkelijk aandacht
geven aan woonvormen voor
eenpersoonshuishoudens en daarbij
creatieve nieuwe ontwikkelingen
onderzoeken om te voorzien in behoefte.

T

326

698

Vóór de behandeling van de Strategische
Visie groeicijfers naar 2040 naar de
raadsleden sturen

708

Bij de behandeling van het bp.
Wencopperweg II heeft wethouder de Kruijf
toegezegd dat voortaan bij dit soort
06-07-16
ingrijpende activiteiten in het landelijk
gebied de toelichting van het
bestemmingsplan wat uitgebreider is.

Om deze toezegging te verankeren is deze verankerd in het
werkproces door middel van het opnemen van dit
aandachtspunt in de standaard toelichting.

In overleg met de Molukse gemeenschap
komen tot een monument of beeld op een
passende plek in Barneveld.

Via de maandrapportage van september is hiervoor een
bedrag beschikbaar gesteld. De raad is over de uitvoering
van de motie geïnformeerd, B-3.28, 09-11-16.
In overleg met de Molukse gemeenschap wordt naar een
geschikte locatie gezocht. De verwachting is dat het
kunstwerk in september 2017 gereed is.

T

M

326

334

688

15-06-16

15-06-16

Is meegenomen bij de Woonvisie, die is geagendeerd voor
december 2016.

Memo Bevolkings- en huishoudensprognose Strategische
Visie is bij de stukken van de Strategische Visie van 28-0916 gevoegd.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 11-09-16

Grondexploitatie

bedragen x € 1
Planfase

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw

Woningbouw
800001 - Jonkersweg
800002 - Van den Bogertlaan
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)
800007 - Overgangszone Esvelderbeek
800010 - Veller I
800011 - Veller II
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg
800015 - Centrumplan Markthalgebied
800022 - Blankensgoed
800024 - Holzenbosch I
800032 - Kootwijkerbroek III
800033 - Puurveen
800035 - Blaupot ten Catehof
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)
800037 - Herontwikkeling J. Catsstraat 82 (Mauritsschool)
800041 - Herontwikkeling Schoonderb.weg 45(Besselaarschool)
800046 - Kootwijkerbroek Oost fase 1
800049 - Herontwikkeling Leeuwerikstraat 26
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5
800055 - Herontwikkeling Kosterijweg 25 (Rehobothschool)
800071 - Herontwikkeling Van den Berglaan / Spade
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1
800079 - Stroe VI
800080 - De Burgt
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg
Totaal IEGG - Woningbouw

2
3
3
2/3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Actuele
boekwaarde

Restant
uitgeefbare

(netto)

ha.
(netto)

207
- 36
84
2.681
5.615
13.083
4
- 191
- 1.082
6.458
- 72
175
175
2.729
- 505
257
- 440
- 155
519
- 854
- 504
- 242
11
66
33
- 378
1.434

0,40 ha
0,02 ha
8,92 ha
0,65 ha
5,86 ha
0,08 ha
0,12 ha
0,29 ha
7,89 ha
0,22 ha
1,54 ha
0,19 ha
2,12 ha
0,85 ha
0,60 ha
0,11 ha
0,42 ha
0,11 ha
1,30 ha
0,20 ha
0,57 ha
-

29.074

32,47 ha

Verkochte
en
geleverde
ha.
(netto)

Verwacht
resultaat op
eindwaarde

Verwacht
resultaat op
eindwaarde

(kader)

(prognose)

314
- 232
538
- 974
- 3.386
- 916
7
269
340
766
337
1.843
- 404
- 1.545
280
- 189
978
22
- 199
128
487
- 43
99
434
110
1.250
-

664
- 98
538
- 1.039
- 3.386
- 1.030
7
684
340
1.303
337
1.843
- 404
- 1.599
301
- 185
978
127
2
128
486
- 44
99
434
110
1.370
-

-

-

232
974
3.386
916
404
1.545
189
199
43
-

315

1.965

-

7.888

0,07 ha
0,04 ha

0,55 ha

0,04 ha
0,19 ha

Toelichting in exploitatie genomen gronden

Toelichting op de kolom 'Mutatie resultaat tov vorige rapportage', die groter zijn dan € 50.000:

Mutatie
Getroffen
resultaat voorziening
tov vorige
rapportage

-

Verwacht
jaar van
Toelichting
afronding

2017
2016
2017
2017
2017
2019
2017
2016
2017
2021
2018
2017
2016
2017
2016
2017
2017
2016
2018
2017
2017
2016
2018
2017
2018
2019
-

n.v.t.

bedragen x € 1
Planfase

Bouwgrond niet in exploitatie - Woningbouw

Woningbouw
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg
800025 - Holzenbosch II
800043 - Barneveld Noord
800045 - Verbindingsweg
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10
800053 - Herontwikkeling Elzenkamperweg (verpl.Manege HWW)
800056 - Herontwikkeling Essenerweg 59 (Fietscrossbaan)
800057 - Grond Stationsweg 181
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31
800067 - Grond nabij Harselaar West West (Vedege)
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2
800075 - Lijsterstraat 2
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Totaal NIEGG - Woningbouw

Actuele
boekwaarde

Oppervlakte
plangebied

Marktwaarde
eindfase

ha.

per m2

Marktwaarde
huidige
planfase
per m2

(netto)

(bruto)

€

€

89
3.970
30.513
6.865
1.125
21
165
3.309
69
3.970
6
782
72
453

1,43 ha
9,21 ha
49,56 ha
3,90 ha
1,48 ha
0,08 ha
5,89 ha
0,74 ha
4,23 ha
0,56 ha
0,43 ha
2,27 ha
4,50 ha

nnb
255
167

50
50
43

231
nnb

50
50

51.410

84,28 ha

Getroffen
voorziening

4.800
149
4.949

Opmerkingen:
1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader) sluit aan bij de Jaarverslaggeving 2015.
2. De volgende planfases worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen
grondexploitaties' (10-6-2014):
Planfase 1 = NIEGG
Planfase 2 = IEGG, voor bestemmingsplan
Planfase 3 = IEGG, na bestemmingsplan
NB. Op 9 november 2016 heeft de gemeenteraad de aangepaste notitie 'procesen grondexploitaties'
vastgesteld. De effecten daarvan worden in de maandrapportage over november verwerkt.
3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei,
augustus en november.

4. Bestuur en interne dienstverlening
411 Raad

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Verbetering van de
(bestuurlijke)
informatievoorziening en
dienstverlening

422 Ondersteuning organisatie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Invoering
vennootschapsbelasting (VPB)

Financiën
Financieel overzicht Programma 4

Financieel
4.1 Bestuur
411 Raad

Huidige begroting
Bijgesteld t/m
Primitief
vorige
rapportage
- 1.795
- 1.813
- 804
- 804

Voorstel begroting
Bijgesteld na
Mutaties
Mutaties
voorgestelde
incidenteel
structureel
mutaties
- 1.813
- 804

bedragen x € 1.000
Toelichting
Link college voorstel

Verwacht
jaar in
exploitatie teToelichting
nemen

2016
2018
2018
2017
2016
2016
-

412 B&W
413 Bestuurlijke samenwerking

- 780
- 210

- 798
- 210

- 14.681
221
- 14.902

- 14.531
209
- 14.740

29

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

78.978
- 1.766
15.467
64.557
- 470
1.190

79.425
- 1.780
15.474
64.601
- 70
1.200

-

-

79.425
- 1.780
15.474
64.601
- 70
1.200

Totaal

62.502

63.081

29

-

63.110

4.2 Interne dienstverlening
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden
422 Ondersteuning organisatie

- 798
- 210
-

29

- 14.502
209
- 14.711

bijstelling sociaal domein
inhuur V&I

Begrotingsbeeld
bedragen x € 1.000
meerjarenprognose

lopend jaar

Begrotingsruimte
Structurele begrotingsruimte
Incidentele begrotingsruimte
Begrotingsresultaat vorige rapportage

2016
195
- 400
- 205

2017
158
38
196

2018
105
350
455

2019
205
350
555

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

3.192
2.987

- 10
186

- 10
445

- 10
545

Overzicht financiële mutaties

Indicatoren

Subprogr BP

Vorige Actuele
Toelichting
waarde waarde

Omschrijving

Plan

Mutatie aantal inwoners op
jaarbasis (t.o.v. 1-1-16)

+500
per
+ 668 + 740
jaar

Rapportagemoment

Bevolkingsgroei tot en met oktober 2016 maand

Wijziging planning onderwerpen LTA
Wijziging komende maand
Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp

Planning Pb

Huidige
Planning

422. Visie op dienstverlening: uitvoeringsplan
(604)

nvt

09-11-16

431. Vennootschapsbelasting
(668)

nvt

09-11-16

Opmerking
Uitvoeringsplan zou t/k naar de raad komen in
november, dit wordt december. Afronding kost meer tijd
dan gepland.
In de auditcommissie van 3 maart 2016 is afgesproken
dat de raad hierover in het najaar wordt geïnformeerd.
De auditcommissie is reeds geïnformeerd op 22
september. De raad wordt via de maandrapportage
geïnformeerd. Het gesprek met de belastingdienst vindt
in november plaats, zodat de raad in de
maandrapportage van november, dus in december,
wordt geïnformeerd.

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

Onderwerp

Planning Pb

Huidige
Planning

Opmerking

411. Right to Challenge
(749)

nvt

nvt

Initiatiefvoorstel agenderen voor maart 2017.

413. Ontwerp- en meerjarenbegroting regio
FoodValley + jaarstukken
(73)

01-02-17

01-02-17

Kaderbrief komt vóór 15 januari en is voor wensen en
bedenkingen geagendeerd voor 1 februari. Deze gaat
derhalve niet (alleen) via de ingekomen stukken naar de
raad, maar wordt geagendeerd, waarbij het college een
voorstel doet. De Kaderbrief komt half januari, dus
agenderen voor maart (i.p.v. 1 februari).

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

T

413

684

T

413

663

Toezegging/Motie

Datum

De FoodValley-lobbyist in Brussel
06-06-16
uitnodigen voor een commissievergadering.
Tweemaal per jaar (in februari en
september) de svz FoodValley agenderen
voor een commissievergadering. De
afgevaardigden van de intergemeentelijke 14-03-16
raadscommissie en onze bestuurder vanuit
het regiobestuur geven dan uitleg over
recente en verwachte ontwikkelingen.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 11-09-16

Opmerking
Is uitgenodigd voor de commissie Bestuur van 29 november
2016.

Wordt 2 maal per jaar geagendeerd, voor het eerst in de
commissie Grondgebied van oktober 2016.

