Informatie en besluit

MAANDRAPPORTAGE SEPTEMBER 2018
De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

B&W
Verzonden aan raad
In raadsvergadering

16 oktober 2018
19 oktober 2018
14 november 2018

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

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2018
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
111 Lokaal onderwijsbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Aanpak van laaggeletterdheid

112 Reïntegratie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Toeleiding naar de
arbeidsmarkt

113 Maatschappelijke zorg

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Investeren in preventie,
vroegsignalering en
ketensamenwerking

123 Volksgezondheid en preventie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Huiselijk geweld en
kindermishandeling

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Inregelen lokale
uitvoeringsorganisatie Wsw

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Beschermd wonen,
extramuralisering en lokale
ondersteuning

Financiën
bedragen x € 1.000
Huidige begroting
Financieel

1.1 Zelfredzame inwoners
111 Lokaal onderwijsbeleid
112 Reïntegratie
113 Maatschappelijke zorg

Primitief

Bijgesteld t/m
vorige
rapportage

- 7.231
- 2.155
- 974
- 4.103

- 7.181
- 2.155
- 974
- 4.053

Voorstel begroting
Mutaties
incidenteel
-
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Toelichting

Bijgesteld na
Mutaties
voorgestelde
structureel
mutaties
-

- 7.181
- 2.155
- 974
- 4.053

College voorstel

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

- 5.144
- 117
- 1.129
- 3.898

- 5.031
- 117
- 1.129
- 3.785

-

-

- 5.031
- 117
- 1.129
- 3.785

1.3 Gemeentelijk vangnet
131 Inkomensvoorziening
132 Voorzieningen inwoners met beperking

- 26.161
- 2.279
- 23.882

- 26.348
- 2.279
- 24.069

-

-

- 26.348
- 2.279
- 24.069

Totaal

- 38.537

- 38.561

-

-

- 38.561

Indicatoren

BP Omschrijving

Plan

Sub
1.1

1.2

Participatie
112 Gesprekken (cumulatief aantal)
% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt
112
(cumulatief aantal)
112 Bezwaren (cumulatief aantal)
Unieke ontvangers vangnetvoorziening
112
(cumulatief aantal per jaar)
Jeugd
123 Gesprekken (cumulatief aantal)
% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt
123
(cumulatief aantal)
123 Bezwaren (cumulatief aantal)
Unieke ontvangers vangnetvoorziening
123
(cumulatief aantal per jaar)
waarvan gemeente verwijzer is (in %)
waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in
%)
waarvan beiden verwijzer zijn (in %)

Vorige Actuele
Toelichting
waarde waarde*

Rapportage
moment

nvt

139

155

maand

nvt

85

85

maand

nvt

13

14

maand

nvt

1.003

1.010

maand

nvt

488

540

maand

nvt

72

74

maand

nvt

0

0

maand

nvt

1.728

1.767

maand

38

38

48

48

14

14

Inkomensvoorziening

1.3

Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief
131 statushouders
(zie grafieken hieronder)

Wmo
132 Gesprekken (cumulatief aantal)
% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt
132
(cumulatief aantal)
132 Bezwaren (cumulatief aantal)
Unieke ontvangers vangnetvoorziening
132
(cumulatief aantal per jaar)
*afgerond (hele getallen)

560

Waarvan 92
statushouders,
546
ingestroomd vanaf
1-1-2015

maand

nvt

540

602

maand

nvt

42

43

maand

nvt

6

6

maand

nvt

1.958

1.973

maand

665

Verloop uitkeringsgerechtigden:
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Wijziging planning onderwerpen LTA
Onderwerpen komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
Onderwerp
111. Leerlingenvervoer in eigen
beheer nemen (889)

Planning Pb Huidige
Planning
n.v.t.
06-03-19

P

Opmerking

HD In het 4e kwartaal 2018 verwachten we een
evaluatierapport. Het voorstel n.a.v. deze evaluatie
is geagendeerd voor februari 2019. In november
wordt de raad hierover, via een (mogelijk nietopenbaar) memo geïnformeerd.

Onderwerpen volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.N=nieuw
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Onderwerp
113. Rol, positie en activiteiten Be
Active (891)

Planning
Pb
n.v.t.

Huidige
Planning
10-07-19

P

Opmerking

DD In het coalitieakkoord is genoemd dat de taken uitgebreid
zouden moeten worden met kunst en cultuur (BE Creative).
En dat onderzocht zal worden in hoeverre Be Active een
onderdeel van de gemeentelijke organisatie moet zijn, of
elders beter tot zijn recht komt (bijv. Welzijn Barneveld).
Dit onderzoek wordt eind 2018 gestart. De resultaten
hiervan zouden t/k naar de raad komen in juni 2019. Dit
wordt maart. De resultaten hiervan zijn bepalend hoe we
invulling geven aan een nog te ontwikkelen Be Creative.

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
T

Nr
LTA

113 880

Toezegging/Motie

Datum

Planning P

Opmerking

In het najaar terugkomen bij de 18-04-18 13-11-18 HD Zie B-1.29, memo over de centrale wachtlijst
raad met informatie over de
Beschermd Wonen.
regionale wachtlijst beschermd
wonen.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 14-11-18

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid
211 Promotie economie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Breedband Buitengebied

221 Economisch structuurbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Poultry Expertise Centre

Voor het PEC wordt, voor de periode na afloop van de
huidige subsidieperiode, een businessplan opgesteld.
Voor hoe om te gaan met de publieke taak van het
PEC zal een raadsvoorstel komen, voorlopig te
agenderen voor mei 2019.
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Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Revitalisering Harselaar-Oost

Omschrijving

Een plan van aanpak voor het vervolg komt, met het
Businessplan, ter kennisname naar de raad in oktober
i.p.v. september.

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Railterminal

Omschrijving

In het voorstel m.b.t. de intentieovereenkomst, dat 3101-18 geamendeerd door de raad is vastgesteld, is
opgemerkt dat het de bedoeling is dat de definitiefase
uiterlijk het eerste kwartaal 2019 is afgerond.
Besluitvorming over de daadwerkelijke aanleg was
voorlopig geagendeerd voor april 2019. De de
definitiefase wordt naar verwachting in het 2e kwartaal
van 2019 afgerond. Dit betekent dat besluitvorming
over de aanleg verschuift naar september 2019.

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Ontwikkelingsperspectief
kantorenmarkt

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving

Het bestemmingsplan voor Harselaar-Zuid 1B,
fase 1B kan voorlopig geagendeerd worden voor
december 2019.

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Harselaar-Centraal

231 Verkeer

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
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Fietsnetwerk

De laatste werkzaamheden aan van Van Zuijlen van
Nieveltlaan worden momenteel uitgevoerd. Het groot
onderhoud is volgens planning verlopen, binnenkort
kunnen de weg en de fietspaden in gebruik worden
genomen.
De werkzaamheden aan deel 6 van de fietsroute, de
aanleg van de rotonde ter hoogte van de Van
Wijnbergenlaan en het groot onderhoud van de weg is
momenteel in uitvoering. De wegomleiding en het
gedrag van weggebruikers vragen om extra aandacht.
Met een werkgroep bestaande uit diverse
vertegenwoordigers uit Voorthuizen wordt gewerkt aan
een voorstel en een plan om het centrum voor
doorgaand verkeer minder aantrekkelijk te maken
om gebruik van de toekomstige rondweg te stimuleren.
Omdat de maatregelen de doorgaande fietsroute
Barneveld-Voorthuizen raken, wordt ook over
optimalisatie van deze (veilige, comfortabele en
veilige) verbinding gesproken. Medio 2019 wordt
hiervoor een voorstel voorgelegd.

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Openbaar vervoer

Regio Food Valley heeft een gezamenlijke reactie op
het ontwerp Programma van Eisen voor de
aanbesteding van het openbaar vervoer in de nieuwe
OV-consessie IJssel-Vecht opgesteld.
Verder wordt binnen de Regio Food Valley gewerkt
aan de Bereikbaarheidsagenda, Slimme Mobiliteit en
Programma Hoogfrequent Spoor.

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bereikbaarheid

Omschrijving

Het MIRT onderzoek A1/A30 is gereed en (namens
Regio FoodValley) op directieniveau met de provincie
en het Ministerie afgestemd. In november 2018 wordt
het MIRT Onderzoek in het Bestuurlijk Overleg MIRT
Regio Oost Nederland ter bespreking/besluitvorming
op de agenda gezet.

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Verkeersmaatregelen en
participatie in dorpen en wijken

Financiën
bedragen x € 1.000
Huidige begroting
Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m
vorige
rapportage

2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat
211 Promotie economie

- 767
- 767

- 737
- 737

-

-

- 737
- 737

2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden
221 Economisch structuurbeleid

- 132
- 132

- 132
- 132

-

-

- 132
- 132

Mutaties
incidenteel
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Bijgesteld na
Mutaties
voorgestelde
structureel
mutaties

College voorstel

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

-

-

-

2.3 Bereikbaarheid
231 Verkeer
232 Parkeren

- 75
- 758
683

- 75
- 758
683

-

-

- 75
- 758
683

Totaal

- 974

- 944

-

-

- 944

Indicatoren

BP Omschrijving

221 Werkloosheidcijfer

Plan

nvt

Aantal in 2018 (netto) m2
verkochte (en nog niet
222
nvt
overgedragen) grond
(bedrijven)
Aantal in 2018 (netto) m2
222 verkochte en geleverde grond nvt
(bedrijven)
Intern in 2018 geleverde m2
222
nvt
grond

Vorige Actuele
waarde waarde

Toelichting

Rapportagemoment

1,7%

Totaal aantal WW'ers in
augustus 2018:
487 = 1,7%
Landelijk 3,1%, FoodValley 2,3%

maand

1,7%

0

kwartaal

22.521

kwartaal

0

kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA
Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
Onderwerp
221. Revitalisering HarselaarOost
(22)

231. Uitvoerings- en
maatregelenplan GVVP (14)

Planning Pb Huidige
Planning
07-03-18
03-10-18

06-03-19

06-03-19

P

Opmerking

DD Een plan van aanpak voor het vervolg komt, met het
Businessplan, ter kennisname naar de raad in oktober
i.p.v. september. Uit het speerpunt van de ontwerpProgrammabegroting 2019 blijkt dat het ontwerp voor
de openbare ruimte in 2019 gereed is.
HD Uitvoerings- en maatregelenplan GVVP zou met
ingang van 2018 jaarlijks t/k naar de raad komen in
maart. Het plan voor 2018 kwam t/k naar de raad in
maart 2018.
Het ‘GVVP-Maatregelenpakket 2019’ komt t/k naar de
raad in november 2018. Daarin is de evaluatie van
2018 opgenomen. Het GVVP maatregelenpakket
komt voortaan jaarlijks t/k naar de raad in november
(i.p.v. maart van het lopende jaar).

Wijziging volgende maanden

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

Planning
Pb

Huidige
Planning
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P

Opmerking

211. Promotie evenementenbeleid
(766)

07-03-18

17-04-19

In het coalitieakkoord is dorpspromotie opgenomen. En het
per kern beschikbaar stellen van een evenementen- of
activiteitenbijdrage. Uit het speerpunt dorpspromotie van de
ontwerp-Programmabegroting blijkt dat het Actieplan
dorpspromotie in maart 2019 t/k naar de raad gaat. 2019.
DD Uit speerpunt in de ontwerp-Programmabegroting blijkt dat
in overleg met de sector een kadernotitie wordt opgesteld
met daarin de rolverdeling en de belangrijkste acties voor
verdere ontwikkeling van de foodsector. Deze notitie komt
t/k naar de raad in oktober 2019.

211. Kadernotitie innovatie foodsector n.v.t.
(901)

n.v.t.

211. Businessplan
innovatiebevordering (902)

n.v.t.

n.v.t.

221. Railterminal (239)

17-04-19

17-04-19

221. Visie ontwikkelingsmogelijkheden 12-12-18
kantoren (833)

12-12-18

221. Poultry Expertise Centrum (598)

n.v.t.

n.v.t.

222. Harselaar-Zuid (29)

n.v.t.

n.v.t.

222. Thorbeckelaan-Zuid (326)

n.v.t.

n.v.t.

DD De Kaderstellende Notitie Citymarketingbeleid was
geagendeerd voor juli 2017 maar werd niet rijp voor
besluitvorming bevonden. In de agendacommissie is het
onderwerp Dorpspromotie (Citymarketing) doorgeschoven
naar ná de coalitievorming, vervolgens naar april 2019,
zodat hetgeen hierover in het coalitieakkoord is opgenomen
uitgewerkt kan worden in een voorstel.

DD In coalitieakkoord genoemd. Uit speerpunt in ontwerpProgrammabegroting 2019 blijkt dat in 2019 een BTO
(Bedrijfstechniek Opleiding) wordt opgezet, waarvoor een
businessplan op wordt gesteld. Afhankelijk van de inhoud
hiervan zal besluitvorming van de raad nodig zijn. Voorlopig
agenderen voor maart 2019.
DD In het voorstel m.b.t. de intentieovereenkomst, dat 31-01-18
geamendeerd door de raad is vastgesteld, is opgemerkt
dat het de bedoeling is dat de definitiefase uiterlijk het
eerste kwartaal 2019 is afgerond. Waarna besluitvorming
kan plaatsvinden over de daadwerkelijke aanleg. Dit was
voorlopig geagendeerd voor april 2019. Uit het speerpunt
uit de ontwerp-Programmabegroting 2019 blijkt dat de
definitiefase in het 2e kwartaal van 2019 is afgerond. Dit
betekent dat besluitvorming over de aanleg verschuift naar
september 2019.
DD In speerpunt in Programmabegroting 2018 genoemd. Visie
was vooralsnog geagendeerd voor december 2018.
Leegstand kantoorpanden in beeld brengen en daarover
met de raad van gedachten wisselen.
Visievorming in de regio loopt tot eind dit jaar, zodat het
voorstel naar verwachting in maart 2019 naar de raad komt.
DD In coalitieakkoord genoemd. Er wordt gewerkt aan een
businessplan voor het PEC voor de periode na afloop van
de huidige subsidieperiode. Voor hoe om te gaan met de
publieke taak van het PEC zal een raadsvoorstel komen,
voorlopig agenderen voor mei 2019. Dit is ook opgenomen
in het speerpunt in de ontwerp Programmabegroting 2019.
AK In speerpunt van de ontwerp-Programmabegroting 2019 is
opgenomen dat het bestemmingsplan voor Harselaar-Zuid,
fase 1B in 2019 ter inzage wordt gelegd. Het
bestemmingsplan kan voorlopig geagendeerd worden voor
december 2019.
AK Fase 1 van de Midden Nederland Hallen is gerealiseerd.
Het bestemmingsplan hiervoor is in juli 2014 vastgesteld.
Voor fase 2 is een optieovereenkomst getekend, Tevens
zal het overige plangebied verder worden ontwikkeld. Naar
verwachting wordt het bestemmingplan hiervoor eind 2019
aangeboden. Voorlopig agenderen voor december 2019.
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222. Bedrijventerrein Stroe (840)

n.v.t.

12-12-18

AK

Bestemmingsplan voor inbreidingslocatie was voorlopig
geagendeerd voor december 2018.
In een motie van mei 2018 was gevraagd om een
stappenplan, in nauw overleg met de Dorpswerkgroep
Stroe op te stellen, om tot een bestemmingsplan te komen
voor het toekomstige bedrijventerrein in Stroe en dit voor te
leggen aan de raad. Met in het stappenplan een duidelijke
tijdlijn en afspraken wie wat doet. Daarbij zowel
zorgvuldigheid als snelheid betrachten. Dit stappenplan
komt in oktober t/k naar de raad.
Daaruit blijkt dat het bestemmingplan naar verwachting in
december 2019 ter vaststelling wordt aangeboden.

231. Verbetering fietsveiligheid
Burgemeester Kuntzelaan (609)

n.v.t.

n.v.t.

232. Notitie over parkeernormen (903) n.v.t.

n.v.t.

HD In de beantwoording van schriftelijke vragen van Lokaal
Belang is aangegeven dat een onafhankelijke analyse van
de inrichting en verkeersveiligheid zal plaatsvinden, uiterlijk
een jaar na uitvoering van aanvullende maatregelen aan de
Burgemeester Kuntzelaan. De raad zal over de uitkomst
van deze analyse worden geïnformeerd. Vooralsnog in juni
2019.
N.B. De agendacommissie (15/10) heeft aangegeven
eerder over de uitkomst van de (externe) analyse
geïnformeerd te willen worden.
HD In de raad van 4 juli 2018, bij de bespreking van het
voorstel ‘Extra parkeerplaatsen onderwijsvoorzieningen
Schoutenstraat’ is een notitie over parkeernormen
toegezegd. Deze komt t/k naar de raad in december.

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
T

Nr
LTA

222 369

Toezegging/Motie

Datum

Planning P

Contact opnemen met de
provincie over ontwikkeling
lokaal bedrijventerrein in Stroe
en Terschuur.

25-06-14 14-11-16 AK

Rubriek B

Link naar rubriek B van 14-11-18
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Opmerking
Nu de ontwikkelingsmogelijkheden voor
bedrijventerreinen bij Stroe en Voorthuizen in het
RPW (Regionaal Programma Werklocaties) zijn
opgenomen, is onderzoek gestart naar de behoefte
aan lokaal bedrijventerrein.
Het bestemmingsplan voor een lokaal
bedrijventerrein in Stroe was voorlopig
geagendeerd voor december 2018 (nr. 840). Dit
wordt december 2019.

Grondexploitatie
bedragen x € 1.000
Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine

Planfase

Actuele
boek
waarde

Restant
uitgeefbare

(netto)

ha.
(netto)

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

Getroffen
voorziening

Prognose Verwacht
tussentijdse jaar van
winst- afronding
neming
31-12-2018 *

2022
2018
2020
2018

(netto)

(kader)

(prognose)

5,22 ha
0,36 ha
4,81 ha
0,36 ha

0,32 ha

- 197
- 746
- 14.613
2.030

- 99
- 746
- 14.635
2.030

-

197
746
14.613
-

7,87 ha

1,88 ha

10.378

14.765

-

-

4.500

2020

294

298

-

-

50

2019

- 408
- 928
4.778
241

- 408
- 1.026
4.778
241

-

408
928
-

5.198

-

16.892

Bedrijventerrein
800003 - Thorbeckelaan Zuid
800008 - Briellaerd Noord
800020 - Columbiz Park
800026 - Harselaar Driehoek West

3
3
3
3

8.464
2.267
22.696
- 1.670

800029 - Harselaar Zuid fase 1a

3

- 9.563

800031 - Harselaar West West

3

- 591

-

800044 - Thorbeckelaan Noord
800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2
800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119

2
2
2
3

1.382
1.632
4.768
- 440

0,96 ha
0,82 ha
11,52 ha
0,30 ha

28.943

32,21 ha

830

Totaal IEGG - Bedrijventerreinen

Mutatie
resultaat
tov vorige
rapportage

Opmerkingen:
1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, sluiten
aan op de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die door de raad is vastgesteld (23 mei 2018).
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. Deze kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2018 aan. Dit betreft een
inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

3. Woon- en Leefomgeving
311 Volkshuisvesting

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Woonvisie 20172021

De 9e rapportage Faseren en doseren is t/k naar de
raad, B-3.31, 03-10-18. Ook is de raad, via het Memo
onderzoeken wonen, B-3.23, 03-10-18, geïnformeerd
over diverse onderzoeken en rapportages/notities die
in de tweede helft van 2018 en de eerste helft van
2019 aan de orde zijn.

312 Grondexploitatie woningen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Veller 2

11

2023
2022
2023
2018

4.550

Omschrijving
De Burgt 2

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Het bestemmingsplan Woudse Erven
was geagendeerd voor april 2019. Dit
wordt vooralsnog november 2019.

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Holzenbosch

Omschrijving

Bloemendal

Omschrijving

Kootwijkerbroek-Oost

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Voor de te maken energiekeuze voor de wijk
Bloemendal is geen raadsbesluit nodig. Dit blijkt
achterhaald (door het gewijzigde Bouwbesluit). Het
collegebesluit komt t/k naar de raad.

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Het bestemmingsplan was voorlopig geagendeerd
voor december 2018. Volgens geactualiseerde
planning wordt dit het 2e kwartaal van 2019; voorlopig
agenderen voor juni 2019.

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Wikselaarse Eng

321. Veiligheid

Omschrijving

Woninginbraken

Omschrijving

Overlast in de woon- en
leefomgeving

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

In week 41 (begin oktober 2018) is, samen met de
veiligheidspartners, buurtwachten
en whatsappgroepen, extra aandacht besteed aan het
voorkomen van woninginbraken.

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Eind oktober/begin november wordt het convenant
Sluitende aanpak personen met verward gedrag
gemeente Barneveld getekend door
gemeente/politie/ambulancezorg/Elan
bemoeizorg/GGZ-centraal/woningstichting Barneveld
en huisartsenpost Eemland.

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
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Aanpak drank- en drugsgebruik
en daarmee samenhangende
overlast

In samenwerking met Koninklijke horeca Nederland en
politie wordt gewerkt aan een collectieve
horeacontzegging.

322 Groen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Duurzame groenstructuur

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

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Klimaatadaptieve inrichting
Openbare Ruimte

Nadat in september, binnen de organisatie een
klimaatatelier is gehouden, met als doel het vergroten
van de bewustwording, zal een voorstel met
vervolgstappen volgen. In de ontwerpProgrammabegroting 2019 is een speerpunt
opgenomen, met diverse concrete stappen
waaronder de benodigde capaciteit.
Vanuit het Platform Water Vallei en Eem is
meegewerkt aan een klimaatscan, wordt
kennisoverdracht met andere gemeenten
bewerkstelligd en ondersteuning voorbereid om het
Manifest Ruimtelijke Adapatie verder vorm en inhoud
te geven.
Binnen de reguliere projecten (zoals Bloemdal) staat
klimaatadaptieve inrichting concreet op de agenda om
verder vorm te geven. Ook bij andere
(civiele)projecten is afkoppelen uitgangspunt, denk
aan De Van Zuilen van Nieveltlaan en De Glind die
momenteel in uitvoering zijn.

326 Milieu & ruimtelijke ordening

13

Omschrijving
Energie

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

In de maandrapportage van mei 2018 is gemeld dat,
zoals het er nu naar uit ziet, de doelstelling van
20% duurzame energieopwekking in 2020 niet worden
gehaald. En dat wij met voorstellen komen voor
instrumenten en maatregelen om te komen tot een
versnelling van de energietransitie.
Een voorstel voor deze herijking van de Energievisie
kan geagendeerd worden voor november 2019.
Het vaststellen van de notitie reikwijdte en detailniveau
(lokatieonderzoek windturbines) was geagendeerd
voor november 2018. Dit wordt januari 2019. De notitie
gaat in oktober/november t/k naar de raad en voor 6
weken ter inzage en er wordt advies gevraagd aan de
MER-commissie.
In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt de
regionale vertaling van de nationale afspraken uit het
Klimaatakkoord vastgelegd. Het doel van de RES is
een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van
hernieuwbare energieopwekking met
maatschappelijke acceptatie. Ook worden met de RES
regionaal aanwezige warmte(rest)bronnen en behoefte
aan infrastructuur in beeld gebracht en vraag en
aanbod op elkaar afgestemd. In juni 2019 is in alle
regio’s een concept-RES gereed. Dit komt ter
besluitvorming naar de raad.
Vanuit de doelstellingen van de Energievisie voor
duurzame energieopwekking in 2018-2019 wordt een
notitie voor zonne-energie opgesteld. Een startnotitie
zal in november 2018 aan de raad worden voorgelegd.
De uiteindelijke notitie zonne-energie kan
geagendeerd worden voor april 2019. Zie verder
'wijziging planning onderwerpen LTA'.
Zoals aangekondigd in het Uitvoeringsprogramma
Energievisie 2018 zijn wij gestart met de Verkenning
Aardgasvrij Barneveld (VAB). Deze verkenning moet
leiden tot een warmtevisie, die elke gemeente uiterlijk
in 2020 moet hebben. De bedoeling is dat de raad in
december 2018 de kaders voor de Warmtevisie
vaststelt. In maart 2019 volgt vaststelling van de
Warmtevisie door de raad. Zie ook het memo Proces
Verkenning Aardgasvrij, B-3.30, 03-10-18.

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Luchtkwaliteit

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Omgevingswet

327 Wegen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
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Onderhoud wegen

332 Huisvesting onderwijs

Omschrijving
Huisvesting onderwijs

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
In de maandrapportage van augustus is gemeld dat er,
door de krapte in de bouw, (financiële) risico's zijn bij
aanbestedingen.

335 Sportaccommodaties

Omschrijving
Realisatie sportvoorzieningen

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
In de maandrapportage van augustus is gemeld dat er,
door de krapte in de bouw, (financiële) risico's zijn bij
aanbestedingen.

336 Overige accommodaties

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
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Gemeenschapsvoorzieningen
kleine kernen

Het definitieve ontwerp (DO) van de nieuwe gymzaal
De Brug in Voorthuizen is afgerond, zie B-3.27, 03-1018. De huidige gebruikers van de (oude) gymzaal De
Brug, hebben actief meegedacht over het gebruik en
een goede indeling van de nieuwe gymzaal. In het
ontwerp wordt rekening gehouden met aansluiting bij
de omliggende wederopbouw architectuur.
Gemetselde onderbouw en bovenbouw van
gepatineerd zink op sandwichpanelen. De gymzaal
wordt bijna energieneutraal (Bijna Energie Neutrale
Gebouwen) en voldoet aan de BENG-indicatoren voor
sportzalen die vanaf 1 januari 2019 van kracht
worden. Verder wordt geïnvesteerd in groen en natuur.
Op het terrein bij de gymzaal worden bestaande
bomen behouden en worden extra bomen geplant.
In/aan de gevels van de huidige gymzaal nestelen
gierzwaluwen. Als mitigerende maatregel zijn in de
omliggende wijk, in maart van dit jaar, 25 nestkasten
geplaatst. In de nieuwbouw worden ter compensatie
25 nestblokken voor de gierzwaluw ingemetseld. De
overige groenaankleding sluit aan bij het groen van de
huidige situatie en het groen van het parkeerterrein.
De toegankelijkheid voor mindervaliden is standaard
meegenomen in het Programma van Eisen. Het
ontwerp is besproken met en heeft de instemming van
de Gehandicaptenraad Barneveld.
De entree van het huidige gebouw is gesitueerd aan
de noordkant. In de nieuwe situatie komt de entree
aan de zuidkant van het gebouw. Hierdoor sluit de
entree in de nieuwe situatie aan op de huidige
parkeervoorziening, die ongewijzigd blijft. Voor
bezoekers die te voet of per fiets naar de gymzaal
komen, wordt een doorsteek gemaakt door het groen
van de gymzaal naar de parallelweg van de
Rembrandstraat. Ter plaatse van de entree wordt
ruimte gerealiseerd voor fiets parkeren. De keuze voor
het verplaatsen van de entree is tevens ingegeven
door het feit dat de Wheemschool en de Van de
Berghschool, de gymzaal vanuit het zuiden
benaderen. Het is de bedoeling dat de gymzaal in
oktober 2019 in gebruik wordt genomen.
In de maandrapportage van augustus is gemeld dat er,
door de krapte in de bouw, (financiële) risico's zijn bij
aanbestedingen.

Financiën
bedragen x € 1.000
Huidige begroting
Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m
vorige
rapportage

- 376
- 376

- 376
- 376

-

-

- 376
- 376

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

- 15.256
- 4.270
- 3.194
57
1.739
190
- 3.658
- 5.474
- 646

- 15.331
- 4.345
- 3.194
57
1.739
190
- 3.658
- 5.474
- 646

-

-

- 15.331
- 4.345
- 3.194
57
1.739
190
- 3.658
- 5.474
- 646

3.3 Adequate voorzieningen
331 Publiekszaken

- 15.606
- 35

- 15.523
- 35

-

-

- 15.523
- 35

3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)
311 Volkshuisvesting

Mutaties
incidenteel
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Bijgesteld na
Mutaties
voorgestelde
structureel
mutaties

College voorstel

332 Huisvesting onderwijs
333 Bibliotheek
334 Kunst en cultuur
335 Sportaccomodaties
336 Overige accomodaties
337 Speelvoorzieningen
Totaal

- 6.715
- 932
- 2.377
- 4.433
- 528
- 587

- 6.715
- 932
- 2.353
- 4.373
- 528
- 587

- 31.238

- 31.230

- 6.715
- 932
- 2.353
- 4.373
- 528
- 587
-

-

- 31.230

Indicatoren

Sub BP Omschrijving

3.1

Plan

Aantal in 2018 (netto) m2
verkochte (en nog niet
312
overgedragen) grond
(woningen)
Aantal in 2018 (netto) m2
312 verkochte en geleverde grond
(woningen)
Intern in 2018 geleverde m2
312
grond
312 Aangekochte m2 grond in 2018
Aangekochte en in 2018
312
geleverde m2 grond
Aantal in 2018 (netto) m2
verkochte en geleverde
312
tuingrond bij woningen

Vorige Actuele
Toelichting
waarde waarde

Rapportagemoment

nvt

0

kwartaal

nvt

9.985

kwartaal

nvt

0

kwartaal

nvt

0

kwartaal

nvt

48.296

kwartaal

nvt

189

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
n.v.t.

Huidige
Planning
14-11-18

321. Evaluatie nota wijkplatforms
(301)

04-07-18

03-10-18

326. Notitie groene daken (894)

n.v.t.

14-11-18

312. Woningbouwlocatie
Bloemendal: energiekeuze (408)

P

Opmerking

DD Een raadsvoorstel voor de te maken energiekeuze
voor de wijk Bloemendal was geagendeerd voor
november 2018. Dit blijkt achterhaald (door het
gewijzigde Bouwbesluit). Het collegebesluit komt t/k
naar de raad.
HD De Nota wijkplatforms gemeente Barneveld wordt
geactualiseerd. Deze actualisatie zou t/k naar de raad
komen in oktober 2018. Dit wordt maart 2019.
Afstemming is nodig met de te ontwikkelen visie
gebiedsgericht werken en het werken met
gebiedsregisseurs.
DD Deze notitie is in november 2017 toegezegd en komt
t/k naar de raad in november 2018.
De in het coalitieakkoord genoemde ambitie om de
centra van Barneveld en Voorthuizen te vergroenen
maakt deel uit van het (gebiedsgerichte) Programma
Centrum Barneveld en Voorthuizen. Voor de integrale
ontwikkeling van deze centra is ook een speerpunt
opgenomen in de ontwerp-Programmabegroting 2019.
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326. Locatieonderzoek
windturbines: notitie reikwijdte en
detailniveau (848)

n.v.t.

14-11-18

326. Notitie zonne-energie (900)

n.v.t.

n.v.t.

337. Voortgang
Speelruimtebeleidsplan (71)

14-11-18

14-11-18

DD Het vaststellen van de notitie reikwijdte en
detailniveau was geagendeerd voor november 2018.
Dit wordt januari 2019. De notitie gaat in
oktober/november t/k naar de raad en voor 6 weken
ter inzage en er wordt advies gevraagd aan de MERcommissie.
DD In de ontwerp-Programmabegroting 2019 is genoemd
dat vanuit de doelstellingen van de Energievisie voor
duurzame energieopwekking in 2018-2019 een notitie
voor zonne-energie wordt opgesteld. Voor het thema
‘zon’ wordt ingezet om de potentie aan zonne-energie
op nieuwe en bestaande daken zo optimaal mogelijk
te gaan benutten. En daarbij worden beleidskaders
opgesteld om vorm en richting te geven aan de
ontwikkeling van zonneparken. Dit wordt
vormgegeven in een ‘Notitie zonne-energie’ die aan
de raad ter besluitvorming zal worden aangeboden.
Een startnotitie zal in november 2018 aan de raad
worden voorgelegd. De uiteindelijke notitie zonneenergie agenderen voor april 2019.
AB

Het college informeert eenmaal per jaar de raad over
de voortgang binnen het beleidsplan middels een nota
in het vierde kwartaal van het jaar. In de nota wordt
beschreven:
- de effecten van het beleid
- het communicatieverloop t.a.v. nieuwe projecten met
de betrokken bewoners
- de financiën
Deze nota zou t/k naar de raad in november. Graag
uitstellen naar maart 2019. De aanleg is voor een
aantal plekken reeds gestart, maar voor een groot
deel moet het definitief ontwerp nog worden
vastgesteld. Een eerste evaluatieronde heeft
plaatsgevonden, een tweede vindt binnenkort plaats
(evaluatie van de ontwerpen). Dan nog een derde
evaluatieronde na de aanleg. In maart is meer te
melden en kunnen we de aanpak voor 2019 ook reeds
toelichten.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
Onderwerp
311. Onderzoek aantonen oplossen
schaarste i.v.m.
Huisvestingsverordening (904)

Planning
Pb
n.v.t.

Huidige
Planning
n.v.t.
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P

Opmerking

AK

In memo Onderzoeken Wonen (B3.23, 03-10-18) is gemeld
dat dit onderzoek in de periode juli 2018 - september 2018
door onderzoeksbureau Companen wordt uitgevoerd. Dit
gebeurt namens de regiogemeenten van FoodValley die
ook een huisvestingsverordening hebben opgesteld. De
resultaten worden op regioniveau als ook op het niveau van
de afzonderlijke gemeenten geanalyseerd en
gepresenteerd. De resultaten worden in het 4e kwartaal t/k
aan de raad aangeboden. Voorlopig uitgaan van december
2018.

311. Notitie woonservicegebieden
(407)

n.v.t.

n.v.t.

AK

311. Huisvestingsverordening (34)

10-07-19

22-05-19

AK

In coalitieakkoord genoemd. In 2014 en 2015 is in het kader
van extramuralisering en decentralisering onderzoek
gedaan naar de vraag-aanbodverhoudingen op het gebied
van wonen, zorg en welzijn voor wat betreft de doelgroepen
ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en
geestelijke gezondheidszorg.
In het memo Onderzoeken Wonen (B3.23, 03-10-18) is
gemeld dat we deze zomer zijn gestart met een
actualisering van deze foto en ook een doorkijk voor de
komende jaren maken. Met deze notitie geven we mede
invulling aan de behoefte om inzicht te krijgen in de
huisvesting van een aantal bijzondere doelgroepen. De
notitie gaat naar verwachting in het 4e kwartaal 2018 t/k
naar de raad. Voorlopig uitgaan van december 2018.
Op 1 juli 2015 is de Huisvestingsverordening van gemeente
Barneveld vastgesteld.
Deze loopt op 1 juli 2019 af. De herziening van de
Huisvestingsverordening is geagendeerd voor mei 2019.
Bezien wordt of een nieuwe Huisvestingsverordening
wenselijk is en welke onderwerpen in de nieuwe
verordening (opnieuw) aan de orde moeten komen. Denk
daarbij, behalve aan de uitkomsten van het onderzoek
‘aantonen oplossen schaarste’ aan het onderzoek naar
woonruimteverdeling en de spelregels omtrent urgentie.
De woningmarkt is in de afgelopen twee jaar drastisch
gewijzigd van een vragers- naar een
aanbiedersmarkt. In de eerste helft van 2019 wordt een
analyse van de woningbehoefte in Barneveld uitgevoerd.
De resultaten hiervan gaan in juli 2019 t/k naar de raad.
Deze resultaten zullen verder ook worden gebruikt voor
onder andere de bouwprogrammering en
prestatieafspraken.
Was voorlopig geagendeerd voor december 2018. Volgens
geactualiseerde planning wordt dit het 2 e kwartaal van
2019; voorlopig agenderen voor juni 2019.
Betreft inbreidingslocatie. Voorlopig agenderen voor maart
2019.
Was geagendeerd voor april 2019. Uit speerpunt uit
ontwerp-Programmabegroting 2019 blijkt dat dit het najaar
wordt. Vooralsnog agenderen voor november 2019.

311. Onderzoek woningtrends (905)

n.v.t.

n.v.t.

AK

312. Bestemmingsplan
Kootwijkerbroek-Oost, fase 2 (602)

12-12-18

12-12-18

AK

312. Bestemmingsplan
n.v.t.
Achterveldseweg/De Brieallaerd (906)
312. Bestemmingsplan Woudse Erven 03-10-18
(837)

n.v.t.

AK

17-04-19

AK

312. Woningbouwlocatie Bloemendal, n.v.t.
bestemmingsplan (408)

14-11-18

321. Evenementenbeleid (662)

12-12-18

DD Het bestemmingsplan is geagendeerd voor juli 2019; dit
wordt september, zoals ook in het speerpunt in de ontwerpProgrammabegroting 2019 is vermeld.
AD In 2016 heeft een extern bureau het evenementenbeleid
tegen het licht gehouden en hiervoor aanbevelingen
gedaan. In de commissie is toegezegd dat over 2 jaar zal
weer een check plaats zal vinden van het
evenementenbeleid door een extern bureau. De resultaten
hiervan komen t/k naar de raad in december 2018.

323. Notitie Natuurbegraven (907)

12-12-18

n.v.t.

n.v.t.

AB
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In het coalitieakkoord is opgenomen dat evenementen ook
voor (geluids)overlast kunnen zorgen. Hier wordt in de
ontwerp-Programmabegroting 2019 op ingegaan.
In coalitieakkoord genoemd . In februari 2018 is al
toegezegd dat onderzocht zal worden of natuurbegraven
mogelijk is in de gemeente. Deze notitie komt t/k naar de
raad in december 2018.

323. Beheersverordening
begraafplaatsen Barneveld (908)

n.v.t.

n.v.t.

AB

323. Bestemmingsplan begraafplaats
De Plantage (860)

n.v.t.

n.v.t.

325. Visie klimaatadaptieve inrichting
Openbare Ruimte (838)

25-04-18

12-12-18

325. Gemeentelijk Rioleringsplan
(GRP) (427)

13-11-19

13-11-19

326. Evaluatie Nota Bovenwijkse
Investeringen 2015
(420)

02-03-16

12-12-18

326. Centrumvisie Voorthuizen (909)

n.v.t.

n.v.t.

326. Centrumplan Barneveld:
Kapteijnstraat (242)

12-12-18

12-12-18
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In de huidige beheersverordening staat een aantal artikelen
dat aangepast moet worden om de begraafcyclus in
werking te laten treden. Daarnaast moet een aantal
artikelen aangepast worden om een beter en eenvoudiger
overzicht te krijgen van de mogelijkheden van begraven in
de gemeente Barneveld gekoppeld aan de legestabel die
ook aangepast zal worden. Agenderen voor december,
zodat de beheersverordening en legestabel voor begraven
vanaf 1 januari 2019 in werking kan treden.
AB Bestemmingsplan was vooralsnog geagendeerd voor mei
2019. Proces loopt intern voorspoedig: agenderen voor
december 2018, onder voorbehoud van zienswijzen.
Mogelijke vertraging in het vervolgproces; grondverwerving
is nog niet afgerond.
HD Visie was geagendeerd voor december 2018. Deze aanpak
is achterhaald door rijksbeleid waarbij in 2020 van iedere
gemeente een plan van aanpak wordt verwacht. Uit
speerpunt in ontwerp-Programmabegroting 2019 blijkt dat
dit PvA eind 2019 t/k naar de raad gaat. Uitvoering vindt
plaats binnen het programma Duurzaamheid.
HD Eind 2019 vindt een evaluatie plaats over de gehele
planperiode als voorbereiding op een nieuw GRP
(vaststelling in 2020). Uit het speerpunt Waterbeleid in de
ontwerp-Programmabegroting 2019 blijkt dat dit een
voorstel aan de raad wordt ter overbrugging van het GRP
2020-en verder, in verband met integratie in het
Omgevingsplan met ingang van 2021.
AK

Dit voorstel is geagendeerd voor december. Dit wordt april
2019. Dan is ook de nieuwe Meerjaren Prognose
Grondexploitaties (MPG) beschikbaar. Verschillende
investeringen (projecten) zijn momenteel in uitvoering. De
(geschoonde) boekingen vinden -net als bij de
jaarrekening- plaats aan het einde van het jaar. Het
presenteren van een tussenstand is weinig zinvol als de
werkelijke cijfers binnenkort beschikbaar zijn. Daarnaast
worden enkele investeringen (projecten) aan het einde van
het jaar afgerond. In die gevallen kunnen de definitieve
kosten worden getoond i.p.v. ramingen. Tenslotte hebben
de investeringen veelal betrekking op infrastructurele
ingrepen. Ten aanzien hiervan lopen er nog enkele
inhoudelijke discussies die van belang zijn. De verwachting
is dat eind februari/begin maart een en ander hieromtrent
bekend zal zijn.
Het niet beschikken over een geactualiseerde nota
Bovenwijkse investeringen heeft geen nadelige gevolgen
voor het verhalen van onze kosten bij derden.
DD In coalitieakkoord genoemd. In speerpunt in ontwerpProgrammabegroting 2019 opgenomen. Daaruit blijkt een
voorstel voor benodigd budget in 1e helft 2019. Voorlopig
agenderen voor juni 2019.
DD Een mogelijk uitvoeringsplan ten behoeve van het gebied
was vooralsnog geagendeerd voor december 2018. In
coalitieakkoord genoemd . In speerpunt in ontwerpProgrammabegroting 2019 opgenomen. Daaruit blijkt een
voorstel voor benodigd budget in 1e helft 2019. Voorlopig
agenderen voor juni 2019.

326. Energievisie (283)

n.v.t.

n.v.t.

DD De Energievisie is op 08-07-15 vastgesteld. In de
maandrapportage van mei 2018 hebben wij gemeld dat,
zoals het er nu naar uit ziet, de doelstelling van 20%
duurzame energieopwekking in2020 niet wordt gehaald. En
dat wij met voorstellen komen voor instrumenten en
maatregelen om te komen tot een versnelling van de
energietransitie. In het speerpunt ‘realisatie Energievisie’
van de ontwerp-Programmabegroting 2019 is gemeld dat
wij in 2019 de energiemix actualiseren. Een voorstel voor
deze herijking van de Energievisie kan geagendeerd
worden voor november 2019.
DD Zoals aangekondigd in het Uitvoeringsprogramma
Energievisie 2018 zijn wij in juni gestart met de Verkenning
Aardgasvrij Barneveld (VAB). Deze verkenning moet leiden
tot een warmtevisie voor de gemeente Barneveld. Elke
gemeente moet deze uiterlijk in 2020 hebben. De bedoeling
is dat de raad in december 2018 de kaders voor de
Warmtevisie vaststelt. In maart 2019 volgt vaststelling van
de Warmtevisie door de raad. Dit blijkt ook uit het speerpunt
in de ontwerp-Programmabegroting 2019 en uit het memo
Proces Verkenning Aardgasvrij, B-3.30, 03-10-18.

326. Warmtevisie (910)

n.v.t.

n.v.t.

326. Startbijdrage duurzaam
energiebedrijf (642)

11-12-17

12-12-18

326. City deal/Woningabonnement
(791)

n.v.t.

n.v.t.

326. Regionale Energie Strategie (911) n.v.t.

n.v.t.

326. Visie Verblijfsrecreatie (23)

n.v.t.

n.v.t.

326. Regiodeal (912)

n.v.t.

n.v.t.
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DD Op 02-03-16 is ingestemd met een voorstel voor een
financiële bijdrage voor een duurzaam energiebedrijf
Barneveld. Daarbij is toegezegd dat de raad geïnformeerd
wordt over de te verstrekken tweede € 100.000. Dit zou in
december 2016 gebeuren en is vervolgens een paar keer
uitgesteld , op verzoek van DEB. Het voorstel voor het
verstrekken van het tweede deel van de leenovereenkomst
is nu geagendeerd voor december 2018. Dit kan (voorlopig)
van de agenda (als afgedaan beschouwen); DEB beraadt
zich momenteel op haar toekomst.
DD Verschillende overheden en marktpartijen zijn bezig met
het ontwikkelen van (al dan niet gebouw gebonden)
financieringsinstrumenten voor het verduurzamen van de
bestaande bouw. Een derde partij investeert in
energiemaatregelen van particuliere woningen; deze
investering wordt door bewoners terugbetaald uit de
besparingen op de energielasten. Wij willen de
mogelijkheden en kosten van een dergelijk instrument in
kaart brengen. Naar verwachting komen we begin 2019
met een voorstel hiervoor naar de raad. Voorlopig
agenderen voor maart 2019. Daarna vindt uitwerking en
opzet organisatie woningabonnement/pilot plaats.
DD Regionale Energie Strategieën (RES) zijn van belang om
de ambities uit het Klimaatakkoord te realiseren. In de RES
wordt de regionale vertaling van de nationale afspraken uit
het Klimaatakkoord vastgelegd. Het doel van de RES is een
zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare
energieopwekking met maatschappelijke acceptatie. Ook
worden met de RES regionaal aanwezige
warmte(rest)bronnen en behoefte aan infrastructuur in
beeld gebracht en vraag en aanbod op elkaar afgestemd.
De RES leidt tot besluitvorming in het omgevingsbeleid. In
juni 2019 is dan in alle regio’s een concept-RES gereed. Dit
komt ter besluitvorming naar de raad.
AK De Visie Verblijfsrecreatie is in december 2015
geamendeerd vastgesteld. Deze visie wordt geactualiseerd
en opgewaardeerd naar een Structuurvisie. Dit voorstel kan
geagendeerd worden voor december 2019.
AK In speerpunt in ontwerp-Programmabegroting 2019
genoemd: voorstel in juni 2019.

326. Circulaire economie (913)

n.v.t.

n.v.t.

334. Toekomstbestendig
Pluimveemuseum (914)

n.v.t.

n.v.t.

335. Onderzoek atletiek en
skeelerbaan (897)

n.v.t.

Dec 2021

DD In speerpunt in ontwerp-Programmabegroting 2019
genoemd. In januari 2019 komt het regionale
beleidskader/actieplan circulaire economie t/k naar de raad.
In juni 2019 komt het (Lokale) Plan van Aanpak circulaire
economie t/k naar de raad.
AB In coalitieakkoord genoemd. Het onderzoek naar een
toekomstbestendig Pluimveemuseum loopt. De raad wordt
hier uiterlijk in maart 2019 over geïnformeerd.
DD In het coalitieakkoord genoemd. De resultaten van het
haalbaarheidsonderzoek zouden in december 2021 t/k naar
de raad komen. Dit wordt december 2019. Uit het
speerpunt in de ontwerp-Programmabegroting 2019 blijkt
dat het onderzoek in 2019 plaats vindt.

Informatie college aan raad
Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
Onderwerp
326 Stimuleringslening duurzame
energieregelingen: restitutie leges
(620)

Planning
Pb
n.v.t.

Huidige
Planning
14-11-18

P

Opmerking

DD Op 04-07-18 is met het geamendeerde voorstel tot wijziging
van de duurzaamheidsverordeningen ingestemd. Bij de
bespreking van dit voorstel is ook een motie aangenomen,
op grond waarvan het college een notitie op moet stellen,
waarin de mogelijkheden worden verkend om extra
duurzaamheidsmaatregelen te stimuleren door het geven
van gehele of gedeeltelijke restitutie van leges, of andere
tegemoetkomingen. Deze notitie moet uiterlijk begin
oktober naar de raad en voorzien zijn van zodanig concrete
suggesties dat deze kunnen worden besproken in de
commissie eind oktober en daadwerkelijke wijzigingen
worden verwerkt in de voorstellen voor de begroting 2019,
de legesverordening 2019 en eventuele andere regelingen.
Deze notitie is t/k naar de raad, B-3.1, 14-11-18.

Afgedane moties en toezeggingen

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

Nr
LTA

323 866

Toezegging/Motie

Datum

Planning P

De raad informeren over de
21-02-18 12-12-18 AB
stand van zaken/behoeftepeiling
m.b.t. een natuurbegraafplaats

Rubriek B

Link naar rubriek B van 14-11-18
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Opmerking
Deze toezegging als afgedaan beschouwen en als
‘onderwerp’ opnemen in de LTA. Deze notitie komt
naar de raad in december 2018. Hierbij wordt
rekening gehouden met het in het coalitieakkoord
genoemde onderzoek naar de mogelijkheden
hiervoor.

Grondexploitatie
bedragen x € 1.000
Actuele
boek
waarde

Restant
uitgeefbare

(netto)

ha.
(netto)

3
3
3
3
3
3
3

- 246
87
2.729
5.529
- 213
93
- 1.291

-0,02 ha
1,24 ha
1,43 ha
5,63 ha

800025 - Holzenbosch II

2

2.146

800033 - Puurveen

3

800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw

Planfase

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

Getroffen
voorziening

Prognose Verwacht
tussentijdse jaar van
winst- afronding
neming
31-12-2018 *

(kader)

(prognose)

80
652
- 3.024
- 1.263
99
4.620

80
652
- 3.024
- 1.263
99
5.305

-

3.024
1.263
-

2018
2022
2018
2019
2018
2022
2021

3,75 ha

1.330

1.980

-

-

2022

- 698

0,90 ha

1.273

1.291

-

-

3

2.705

0,75 ha

- 1.543

- 954

-

1.543

2019

800043 - Bloemendal

2

30.991

21,73 ha

818

818

-

-

2028

800045 - Verbindingsweg
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93
800075 - Lijsterstraat 2
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1

2
1
3
2
2
2
2
2
1
2

6.400
1.160
- 98
3.404
4.352
356
17
461
57
74

1,72 ha
1,59 ha
7,48 ha
3,06 ha
0,15 ha
0,11 ha
0,40 ha
0,56 ha
0,20 ha

- 3.970
- 149
-5
1.191
113
- 120
102
743
19

- 3.970
- 203
68
1.191
895
- 33
102
715
9

-

3.970
149
5
120
-

2023
2020
2018
2024
2022
2020
2020
2020
2022
2021

800079 - Stroe VI

3

- 1.819

0,09 ha

1.338

1.888

-

-

800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13

Woningbouw
800001 - Jonkersweg
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)
800010 - Veller I
800011 - Veller II
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg
800024 - Holzenbosch I

(netto)

Mutatie
resultaat
tov vorige
rapportage

0,05 ha
0,15 ha

0,70 ha

0,05 ha

900

1.800

2019

2019

2

451

0,26 ha

99

78

-

-

2020

800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32

1
1

114
460

2,27 ha
4,50 ha

-

-

-

-

2021
2022

800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg

3

2.575

2,46 ha

- 295

1.135

-

295

2020

59.794

60,26 ha

2.108

6.860

-

10.371

Totaal IEGG - Woningbouw

Opmerkingen:
1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, sluiten
aan op de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die door de raad is vastgesteld (23 mei 2018).
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. Deze kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2018 aan. Dit betreft een
inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

4. Bestuur en interne dienstverlening
411 Raad

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
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2.700

Verbetering van de
(bestuurlijke)
informatievoorziening en
dienstverlening

422 Ondersteuning organisatie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Langdurig werklozen en
arbeidsgehandicapten

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Digitalisering naar 2020

Het Informatiebeleidsplan, inclusief projectenkalender,
komt in het 1e kwartaal t/k naar de raad. Vooralsnog
uitgaan van maart 2019 (i.p.v. januari 2019).

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

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m
vorige
rapportage

- 2.069
- 813
- 862
- 394

- 2.069
- 813
- 862
- 394

-

-

- 2.069
- 813
- 862
- 394

- 16.952
- 590
- 16.362

- 17.161
- 590
- 16.571

-

-

- 17.161
- 590
- 16.571

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

89.250
2.700
14.781
71.480
- 781
1.070

89.389
2.700
14.756
71.480
- 617
1.070

-

-

89.389
2.700
14.756
71.480
- 617
1.070

Totaal

70.229

70.159

-

-

70.159

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

Bijgesteld na
Mutaties
voorgestelde
structureel
mutaties

Mutaties
incidenteel

College voorstel

Begrotingsbeeld
bedragen x € 1.000
Begrotingsruimte
Structurele begrotingsruimte
Incidentele begrotingsruimte
Begrotingsresultaat t/m raad juli '18
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen
Voorgestelde budgetaanpassingen
Begrotingsresultaat geactualiseerd

lopend jaar

meerjarenprognose

2018
31
150
181

2019
- 295
350
55

2020
- 390
350
- 40

2021
- 413
350
- 63

181

55

- 40

- 63

Overzicht financiële mutaties
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Indicatoren

Subprogr BP Omschrijving

Vorige Actuele
Toelichting
waarde waarde
Bevolkingsgroei tot en
+700 + 345
+448
met september 2018
Plan

Mutatie aantal inwoners op
jaarbasis (t.o.v. 1-1-18)

Rapportagemoment
maand

Wijziging planning onderwerpen LTA
Wijziging komende maand

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

Planning Pb Huidige
Planning

P

Opmerking

431. Schuldennotitie (282)

03-10-18

AB

Uit paragraaf 2 van de Programmabegroting 2018
blijkt dat medio 2018 opnieuw een actualisatie plaats
vindt. Deze komt t/k naar de raad. Deze was
vooralsnog geagendeerd voor september 2018. Dit

03-10-18

wordt 1e helft 2019. Voorlopig uitgaan van april 2019.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
Onderwerp
411. Integrale visie
Netwerksamenleving (915)

413. Strategische Agenda Regio
Amersfoort 2019-2022 (916)

422. Eindevaluatie Banenafspraak
(917)

Planning
Pb
n.v.t.

Huidige
Planning
n.v.t.

P

Opmerking

AB

n.v.t.

n.v.t.

AK

In coalitieakkoord genoemd. Uit speerpunt in ontwerpProgrammabegroting blijkt dat een Integrale visie op de
Netwerksamenleving eind 2019 ter vaststelling naar de
raad gaat. Voorlopig agenderen voor december 2019.
Daaraan voorafgaand komt een startnotitie ter vaststelling
in het eerste kwartaal. Vooralsnog te agenderen voor maart
2019.
Startdocument is t/k naar de raad, B-3.24, 03-10-18. Het
opstellen van kaders door de negen deelnemende
gemeenteraden is een belangrijk onderdeel van het proces
van de Strategische Agenda. In september/oktober zal per
raad worden geïnventariseerd op basis waarvan de
Strategische Agenda zal worden vormgegeven. In
november zal een gezamenlijke bijeenkomst van de 9
raden plaatsvinden, waarna vaststelling van de
strategische agenda plaatsvindt.

n.v.t.

422. Informatievoorziening op weg naar 07-03-18
2020 (780)

n.v.t.

AB

30-01-19

AB

Informatie college aan raad
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Dit raadsvoorstel kan voorlopig geagendeerd worden voor
januari 2019.
In coalitieakkoord genoemd. In het 4e kwartaal van 2018
vindt een eindevaluatie plaats. Deze komt /k naar de raad
in januari 2019.
Volgens het speerpunt in de ontwerp-Programmabegroting
komt het Informatiebeleidsplan, inclusief projectenkalender,
in het 1e kwartaal t/k naar de raad. Vooralsnog uitgaan van
maart 2019 (i.p.v. januari 2019).
De organisatievisie is eind 2018 gereed en komt dan t/k
naar de raad.

Afgedane onderwerpen

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

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 14-11-18
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