Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 02/02/2016 week 5.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Verklaring van bedenkingen omgevingsvergunning
McDonald's

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00056

Besluit:
1. Het raadsvoorstel , nr. h160000334, en het
conceptraadsbesluit nr. h160000730 van 19 januari
2016 intrekken.
2. De gemeenteraad 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.

Raadsgriffie
Gedragscode

Burgemeester Van Schaik
15.00858

Besluit:
1. De raad voor te stellen de gedragscode integriteit
voor raadsleden vast te stellen.
2. De gedragscode integriteit burgemeester en
wethouders vast te stellen.
3. Gelet op punt 1 en 2 van dit voorstel de gedragscode
uit 2007 in te trekken.
3.

Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie
ChristenUnie over de aanbesteding van afvalverwerking
Besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke
vragen die bij brief van 13 januari 2016 zijn gesteld door
de raadsfractie ChristenUnie middels brief.

Wethouder Teeninga
16.00055

-2-

Nr.
4.

5.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Verkoop percelen grond aan Salomé-van de Kolk B.V.
en de heer en mevrouw Salomé-van de Kolk.

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00049

Besluit:
1. Aan Salomé-van de Kolk Vastgoed B.V. te verkopen
een perceel grond, gelegen aan de Parkweg, ter
grootte van ongeveer 142 m2, voor een koopsom van
€ XXXX,-, exclusief BTW , kosten koper.
2. Aan de heer S. Salomé en mevrouw A. Salomé-van de
Kolk te verkopen een perceel grond, gelegen nabij
de Horloseweg (complex Groene Zoom), ter grootte
van ongeveer 7.873 m2, voor een koopsom van
€ XXXXX,-, kosten koper.
3. Aan de heer S. Salomé en mevrouw A. Salomé-van de
Kolk te verhuren een perceel grond, gelegen aan de
Groene Zoomweg (complex Groene Zoom), ter grootte
van ongeveer 1.970 m2, voor een huurprijs van
€ XXXX,- per jaar.

m.u.v. de in het voorstel
genoemde bedragen en de
vertrouwelijke bijlagen.

Domein Bestuur en Organisatie
Taxatie gemeentelijke opstallen

Wethouder De Jong
16.00054

Besluit:
Een bedrag van € 15.000,- beschikbaar te stellen, voor de
hertaxatie van de gemeentelijke opstallen, ten laste van
de post onvoorzien.
6.

Domein Bestuur en Organisatie
Normenkader 2015 voor de accountantscontrole

Wethouder De Jong
16.00051

Besluit:
De vaststelling van het normenkader 2015 ten behoeve
van de accountantscontrole.
7.

Directie
Tussentijdse procesevaluatie JOGG
Besluit:
1. De regionale tussentijdse procesevaluatie + regionale
en lokale Factsheet van JOGG ter kennisname aan te
nemen.
2. De tussentijdse procesevaluatie JOGG en factsheets
ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Wethouder Van Noort
15.00665

