
Overzicht college- of raadsbesluiten in het kader van Arhi toezicht 
 
Barneveld: Besluiten waarvoor toestemming nodig is van Gedeputeerde Staten: 
 

Naam besluit Financieel effect 
B-4.9 Besluit B&W inzake Thuiswerkregeling Barneveld d.d. 15-12-20 Met betrekking tot ICT middelen gaat het om een krediet van € 500.000, 

waarbij de structurele kapitaallasten van € 170.747 die hieruit voortvloeien 
worden gedekt vanuit de structurele begrotingsruimte 2021. Het krediet voor 
Arbomiddelen betreft een bedrag van € 300.000, waarbij de structurele 
kapitaallasten van € 60.000 eveneens worden gedekt vanuit de structurele 
begrotingsruimte 2021. 

Raadsvoorstel vaststellen Koersdocument Implementatie Omgevingswet 
gemeente Barneveld 2020-2023 

€ 956.661 in 2021, € 649.160 in 2022 en 296.000 in 2023. De gemeente stelt  
voor om met het vaststellen van het Koersdocument akkoord te gaan met het 
gevraagde bedrag voor 2021 en een aanvullend budget van € 543.661,-- 
beschikbaar te stellen, ten laste van de algemene reserve. 
De gemeente zal dit vervolgens in de begrotingscyclus verwerken. Voor de jaren 
2022: € 555.160, en 2023: € 139.000, vraagt de gemeente dit mee te nemen in 
de Kadernota 2022, en vervolgens de begroting 2022 (integrale afweging). 

 
Ambtelijk advies en bestuurlijke besluitvorming:  
 
Thuiswerkregeling:  
Besluit GS onder ambtelijk mandaat van 4 maart jl: Goedkeuring. GS beschouwt beide voorgestelde kredietverhogingen in relatie tot de huidige Covid-19 pandemie 
en de landelijke maatregelen als onontkoombaar en onuitstelbaar. Daarnaast anticipeert de gemeente met de thuiswerkregeling op toekomstige ontwikkelingen, 
waarin het de verwachting is dat het thuiswerken vanuit werkgevers meer gestimuleerd en ondersteund zal worden. 
 
Implementatie Omgevingswet:  
Eerst ambtelijk bespreken op 11 maart 2021. Het ligt voor de hand om dit besluit te gaan goedkeuren, omdat de implementatie van de omgevingswet onuitstelbaar en 
onvermijdelijk is. Elke gemeente gaat hiermee te maken krijgen.  
 
 



Barneveld: besluiten waarvoor geen toestemming nodig is van Gedeputeerde Staten: 
 

Naam besluit Financieel effect 
B1.8. Besluit B&W inzake bekostiging meerkosten corona jeugdhulp 19-1-2021 € 105.000 voor jeugdhulp en € 84.000 voor WMO. 
B-1.11 Besluit B&W inzake COVID-19 Tijd. maatregelen theaters en podia prov 
Gelderland d.d. 15-12-20 

€ 100.000 subsidie van provincie. 

B-1.25 Besluit B&W inzake Provinciale ondersteuning COVID-19 voor 
sportverenigingen d.d. 15-12-20 

€ 40.000 voor sportverenigingen. Vanuit provinciale subsidie covid-19 
steunpakket van in totaal €  168.000 voor Barneveld.  

B-1.34 Besluit B&W inzake Impact coronacrisis op budgetten SOC d.d. 5-1-21 Onderbesteding van in totaal € 827.000. De aparte bedragen per beleidsdomein 
zijn lager dan € 300.000.  

B-1.39 Besluit B&W inzake Regels provinciale ondersteuning COVID-19 voor 
sportverenigingen d.d. 15-12-20 

€ 50.ooo onderbesteding.  

B-2.49 Besluit B&W inzake beschikbaar stellen budget 4 bushaltes IJssel-Vecht 
d.d. 19-1-21 (1) 

€ 161.000 via provinciale subsidie. 

B-3.21 Besluit B&W inzake Budget beleidstoevoeging Omgevingswet d.d. 15-12-
20 

€ 25.000 incidenteel projectbudget voor 2021. 

B-4.36 Besluit B&W inzake impact coronacrisis op budgetten V&I d.d. 5-1-21 Onderbesteding van € 108.000 
1019 SOC Collegevoorstel tijdelijke nadere regels verdeling Provinciale 
ondersteuning Covid-19 crisis voor sportverenigingen 

€ 50.ooo onderbesteding. 

B-1.15 Besluit B&W inzake Liquidatie Permar d.d. 15-12-20 € 101.000 vrijval voorziening 
B-3.2 Besluit B&W inzake jaarrekening gemeente Barneveld Ontwikkeling B.V. 
2019 d.d. 8-12-20 

Verhoging voorziening met een bedrag van € 164.680 

B-3.30 Besluit B&W inzake ruilovereenkomst Korfbalver. Spirit d.d. Krediet van € 150.000, structurele last van € 4.200 
B-4.37 Besluit B&W inzake vlootschouw 2020 d.d. 22-12-20 € 1,5 miljoen in 2021 en € 1,2 miljoen in 2022. Bedrag is door de raad in 2020 al 

geautoriseerd bij de vaststelling van de programmabegroting 2021. Dus behoeft 
geen goedkeuring, aangezien het Arhi toezicht pas vanaf 26 januari jl is 
ingegaan.  



B-4.46 Besluit B&W inzake ozb-compensatie sport- en muziekverenigingen d.d. 
19-1-21 

Op basis van de huidige inzichten wordt voorgesteld om een budgetplafond van 
€ 5.000 in te stellen per vereniging. Het dekkingsvoorstel is om deze extra lasten 
te dekken door de incidentele begrotingsruimte 2020 en 2021 met dit bedrag te 
verlagen. Totale last is dan maximaal 17 x € 3.750 = € 63.750 euro 

uitbreiding burgernetwerk AED Investering van € 20.000, structureel effect op de begroting van€  7.000 per jaar 
 
 
Scherpenzeel: besluiten Scherpenzeel waarvoor geen toestemming nodig is van Gedeputeerde Staten: 
 
 

Naam besluit Financieel effect 
Aanbesteding accountantsdienst 2021-2024 Nog niet bekend. Maar het aanbesteden van een nieuwe accountant is strikt 

noodzakelijk voor de controle van de jaarrekening. Is onontkoombaar en 
onvermijdelijk. Bovendien dient de gemeente de jaarrekening inclusief 
accountantsverklaring en ondertekend raadsbesluit voor 15 juli 2021 in te 
leveren bij de provincie op basis van de gemeentewet.   

Begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2025 Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Eem-Vallei Educatief. 

De tekorten van de stichting worden gedekt vanuit de aanwezige reserves van de 
stichting. Er zijn geen financiële gevolgen voor Scherpenzeel 

Kaderbrief 2022-2025 Regio Foodvalley € 78.927, bedrag was al reeds in de begroting 2021 van Scherpenzeel opgenomen 
en leidt niet tot een nieuwe begrotingswijziging en behoeft daarom ook geen 
goedkeuring van GS. 

Kaderbrief Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei 2022 € 1.906, bedrag was al reeds in de begroting 2021 van Scherpenzeel opgenomen 
en leidt niet tot een nieuwe begrotingswijziging 

kaderbrief OddV 2022 € 11.000 structureel hogere bijdrage. Geen toestemming vereist door GS 
aangezien het drempelbedrag onder de € 50.000 zit.  

 
Er zijn nog geen besluiten van Scherpenzeel geweest waar toestemming van GS voor nodig is. 


