Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 26/01/2016 week 4.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
projectbureau W aterfront
Tonselsedreef 125 t/m 211 beslissing op verzoek tot
handhaving

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
16.00006

Besluit:
De Vereniging van Eigenaren van appartementengebouw
‘De Tonselaer’ een last onder dwangsom op te leggen,
inhoudende dat uiterlijk op 1 november 2016 de
toegankelijkheid voor minder validen dient te zijn opgelost
door middel van een hellingbaan of externe liftinstallatie,
bij gebreke waarvan een éénmalige dwangsom wordt
verbeurd van € 10.000,-.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Toekenning incidentele aanvullende uitkering (IAU) over
2014

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00036

Besluit:
1. Kennis te nemen van de brief van het Ministerie van
SZW van 10 december 2015 inzake de toekenning van
een Incidentele Aanvullende Uitkering op het budget
Wet werk en bijstand 2014.
2. De Incidentele Aanvullende Uitkering 2014 te
betrekken bij de Themarekening 2015 als eenmalige
bijzondere baat.
3.

Directie
Subsidie Vliegende Brigade
Besluit:
1. Het initiatief van de Vliegende Brigade te waarderen
en succes te wensen
2. In te stemmen met de voorgestelde subsidie en de
aanvrager middels bijgevoegde brief te informeren.

Wethouder Van Noort
16.00045
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Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Vondellaan 83 beslissing op bezwaar zonnepanelen

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
15.00850

Besluit:
De zeven bezwaarschriften van bewoners aan de
Vondellaan tegen de omgevingsvergunning voor
zonnepanelen aan de Vondellaan 83 niet-ontvankelijk te
verklaren conform het advies van de onafhankelijke
bezwaarschriftencommissie.
5.

Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie
Gemeentebelang over inspectie balkons

Wethouder Van Noort
16.00016

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke
vragen die bij brief van 28 december 2015 zijn gesteld
door de raadsfractie Gemeentebelang Harderwijk en
Hierden middels bijgevoegde brief.
6.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar Wobverzoek per mail

Burgemeester Van Schaik
16.00028

Besluit:
1. Het advies van de Commissie bezwaarschriften over te
nemen.
2. Het bezwaarschrift van de indiener niet-ontvankelijk te
verklaren.
3. De beslissing op bezwaar conform bijgaande brief
afdoen.
7.

Domein Ruimte
Nederlands kampioenschap Ambtenaren Veldloop 2017
Besluit:
Als gemeente Harderwijk de organisatie van het Nederland
Kampioenschap Ambtenaren Veldloop 2017 op zich te
nemen.

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00040
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Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Zuiderzeestraatweg 42 stapmolen voor paarden

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00042

Besluit:
In principe een positieve reactie te geven op het verzoek
voor een stapmolen voor paarden op het perceel
Zuiderzeestraatweg 42, onder de voorwaarde dat deze
direct aansluitend aan de huidige paardenbak en
aanwezige bebouwing, tegen de woonbestemming aan, is
gesitueerd. Daarbij aan te geven dat hiervoor de
benodigde omgevingsvergunning dient te worden
aangevraagd (uitgebreide procedure).
9.

Domein Samenleving
Beoordeling gemeentelijk toezicht Kinderopvang

Wethouder Teeninga
16.00035

Besluit:
1. De jaarverantwoording Kinderopvang 2014 en het
Landelijk rapport gemeentelijk toezicht
kinderopvang 2014 (in de bijlagen) voor
kennisgeving aan te nemen;
2. De onder punt 1 genoemde documenten ter
kennisneming door de te sturen naar de
Commissie Samenleving.
10.

Domein Samenleving
Subsidieverlening Vluchtelingenwerk 2016

Wethouder Van Noort
16.00039

Besluit:
1. De raad voor te stellen de subsidie van
Vluchtelingenwerk eenmalig in 2016 te verhogen van
€ 37.715,- naar € 58.729,- en het verschil à € 21.014,te dekken uit de post ‘Pakketmaatregel AWBZ’ en de
begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
2. Vluchtelingenwerk hierover te informeren via
bijgevoegde brief.
11.

Domein Samenleving
Samenwerkingsovereenkomst gemeenten binnen stichting
jeugd noord veluwe
Besluit:
1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst
tussen de gemeenten die participeren in de Stichting
Jeugd Noord Veluwe.
2. Wethouder G.J. van Noort te mandateren om namens
het college van B&W de ondertekening van de
overeenkomst te verzorgen.

Wethouder Van Noort
16.00043
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Nr.
12.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Evalutie verordening

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
16.00044

Besluit:
1. Kennis nemen van de evaluatie Verordening
Jeugdhulp.
2. Instemmen met de conclusie dat er momenteel geen
aanleiding is om de verordening aan te passen.
3. De evaluatie ter informatie voorleggen aan de
gemeenteraad.
13.

Domein Ruimte
Instemming en start procedure bestemmingsplan Hierden
Dorp 2011 - Wijzigingsplan IV

Wethouder De Jong
16.00023

Besluit:
Onder de voorwaarden als genoemd in het bij dit besluit
behorend collegevoorstel, toepassing te geven aan een in
het bestemmingsplan Hierden Dorp 2011 opgenomen
wijzigingsbevoegdheid en in te stemmen met het starten
van de hiervoor benodigde planologische
wijzigingsprocedure (en als er geen principiële
opmerkingen over dit plan binnenkomen voor het verder in
procedure brengen van het ontwerp-wijzigingsplan).
14.

Domein Ruimte
Principeverzoek medewerking verlenen
wijzigingsbevoegdheid Boomkamp 29

Wethouder De Jong
16.00025

Besluit:
In te stemmen met het ingediende verzoek van de
eigenaar (de heer Van Dijk) om gebruik te maken van de
wijzigingsbevoegdheid.
15.

projectbureau W aterfront
Vaststelling kosten explosievenonderzoek in 2015 t.b.v.
bommenregeling
Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen om de werkelijke
kosten voor explosievenonderzoek Waterfront in 2015
vast te stellen op € 3.702.656,- overeenkomstig de
cijfers voor de jaarrekening 2015. Deze kosten vallen
binnen de verleende kredieten.

Wethouder Teeninga
16.00033
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
2.

16.

Portefeuillehouder
Nummer

Op basis van overeenkomstig raadsbesluit een
verzoek in te dienen bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om,
voor het vastgestelde bedrag van werkelijk gemaakte
kosten, in aanmerking te komen voor een suppletie uitkering vanuit de ‘bommenregeling’.

projectbureau W aterfront
Nota van Uitgangspunten Waterfront Harderwijk (versie
jan. 2016)

Wethouder Teeninga
16.00037

Besluit:
1. Kennis nemen van deze update van de Nota van
Uitgangspunten Waterfront Harderwijk.
2. De nota vaststellen, om vervolgens ter kennis te
brengen aan de commissie Ruimte/Beleid Algemeen.
17.

Domein Bestuur en Organisatie
Woonplaatscorrectie 2016 Harderwijk en Hierden nabij
Hierderbeek
Besluit:
1. De raad voor te stellen de woonplaatsgrens tussen
Harderwijk en Hierden ter hoogte van de weg
Hierderbeek te corrigeren zoals in bijlage 1
(BAG0002570) is aangegeven en als gevolg hiervan
de wijken en buurten conform aan te passen. Zie
bijlage 3 (BAG0002572) en 4 (BAG0002573).
2. De straatnaam Hierderbeek te HARDERWIJK in te
trekken en Hierderbeek te HIERDEN te benoemen en
de geometrie vast te stellen zoals in bijlage 2
(BAG0002571) is aangegeven. Dit besluit gaat pas in
op 18 februari 2016 nadat de raad heeft besloten tot
de woonplaatscorrectie.

18.

Uitnodigingen comform advies secretaris

Wethouder De Jong
16.00030

