Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 19/01/2016 week 3.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Decembercirculaire Gemeentefonds 2015

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
15.00859

Besluit:
1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de
Decembercirculaire Gemeentefonds 2015.
2. De effecten voor de jaarschijf 2015 te betrekken
bij de Themarekening 2015.
3. De raad voor te stellen de effecten voor de jaarschijf
2016 (referendum Associatieverdrag EU – Oekraïne,
Sociaal domein en Brede impuls combinatiefuncties)
overeenkomstig in de begroting te verwerken.
4. De raad vooruitlopend op de raadsvergadering van
18 februari 2016 via bijgevoegde raadsbrief te
informeren.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
GGD NOG uitgangspuntennota 2017

Wethouder Van Noort
16.00005

Besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de
uitgangspuntennota 2017 van de GGD NOG.
2. De GGD NOG per brief te informeren over uw
zienswijze.
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie PvdA
over precariobelasting

Wethouder De Jong
16.00017

Besluit:
In te stemmen met beantwoording middels brief.
4.

Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording raadsvragen van fractie VVD over
drugsgebruik in Harderwijk
Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.

Burgemeester Van Schaik
16.00026

-2-

Nr.
5.

Afdeling
Onderwerp
Directie
Machtiging ondertekening Project Overeenkomst
Fiestenstalling Station Harderwijk

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
16.00010

Besluit:
Wethouder Teeninga machtigen om de project
overeenkomst voor de realisatie en exploitatie van de
fietsenstalling bij het Station Harderwijk te ondertekenen.
6.

Domein Bestuur en Organisatie
Ontwerp selectielijst voor archiefbescheiden opgemaakt
of ontvangen vanaf 1 januari 2017

Wethouder De Jong
16.00013

Besluit:
Akkoord te gaan met het ontwerp van de Selectielijst
gemeenten en intergemeentelijke organen opgemaakt
of ontvangen vanaf 1 januari 2017.
7.

Domein Ruimte
Vaststellen gewijzigde gemeenschappelijke regeling
ODNV 2015

Wethouder Teeninga
16.00002

Besluit:
De gewijzigde ‘Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet
gemeenschappelijke regelingen’ voor de ODNV vast te
stellen.
8.

Domein Samenleving
Inkoop jeugdhulp
Besluit:
1. De ambtelijke opdracht voor het uitvoering geven
aan een vervolg op het projectvoorstel ‘Voorbereiding
Inkoop Jeugdhulp EHZ 2017-2018’ te verstrekken.
2. De opdracht voor de inkoop en het
accountmanagement Jeugdhulp, die belegd is bij het
Regionaal Account Jeugdhulp Regio Noord-Veluwe,
met een extra jaar te verlengen tot en met 2017.
3. De dienstverleningsbijeenkomst Regionaal Account
Jeugdhulp Regio Noord-Veluwe te verlengen tot en
met 2017.
4. De raadsbrief in handen stellen van de raad.

Wethouder Van Noort
15.00854

-3-

Nr.
9.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen van Gemeentebelang
over Theater Harderwijk

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
16.00027

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
10.

Domein Samenleving
Programma en Overzicht 2016 onderwijshuisvesting
PO (V)SO en VO
Besluit:
1. Het Programma 2016 vast te stellen zoals opgenomen
in bijlage 1.
2. a. Het bekostigingsplafond van de voorzieningen
in de onderwijshuisvesting voor 2016 voor het Primair
Onderwijs vast te stellen op € 89.855,-;
b. Het bekostigingsplafond van de voorzieningen
in de onderwijshuisvesting voor 2015 voor het
Voortgezet en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs
vast te stellen op
€ 0,-.
3. De raad vragen ten laste van de beschikbare stelpost
Meerjarenbegroting de volgende kredieten beschikbaar
te stellen en de begroting overeenkomstig te wijzigen:
a. Een krediet van € 17.697,- af te schrijven in 15 jaar
voor vergoeding eerste inrichting
onderwijsleerpakketten en meubilair voor 131 m2
voor de Alfons Ariëns;
b. Een krediet van € 12.158,- af te schrijven in 15 jaar
voor vergoeding eerste inrichting
onderwijsleerpakketten en meubilair voor 90 m2
voor Vrije school Valentijn.
4. Binnen de afdeling Samenleving een budgethouder
aan te wijzen voor de kredieten genoemd onder 3a
tot en met 3b.
5. Binnen Meerinzicht de noodzakelijke werkzaamheden
vervanging voegwerk Kennedylaan 3 en
Vollenhovemeen 29 te begeleiden voor het geraamde
bedrag van € 60.000,- zoals opgenomen in de
Themabegroting 2016-2019.

Wethouder Teeninga
16.00029
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Nr.
11.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Procedures omgevingsvergunningen ontwikkelingen
De Harder

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00012

Besluit:
1. De raad voor te stellen een verklaring van geen
bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (W abo) juncto
artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht
(Bor) af te geven voor de te verlenen
omgevingsvergunning voor de realisatie van een
McDonald’s op het perceel Flevoweg 2 (plangebied
De Harder).
2. De raad voor te stellen het plangebied De Harder
(begrensd door de Knardijk/N302, Spoorpad, Flevoweg
en Burgmeester de Meesterstraat aan te wijzen als
categorie van gevallen, als bedoeld in artikel 6.5,
derde lid, Bor, waarin een verklaring van geen
bedenkingen van de gemeenteraad niet vereist is.
3. De raad zal actief worden geinformeerd over de
concrete invulling en wat die betekent voor de
omgeving.
12.

Domein Bestuur en Organisatie
Veiligheidszorg op en rond AZC Harderwijk
Besluit:
1. kennis te nemen van bijgaande notitie “Veiligheidszorg
op en rond AZC Harderwijk”;
2. de notitie toe te zenden aan alle raadsleden
en deze informatie te betrekken bij de maandelijkse
informatievoorziening over het AZC.

Burgemeester Van Schaik
16.00038

