Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 16/02/2016 week 7.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie CDA
over aanbestedingswet

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
16.00057

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief .
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige
ambtenaren

Wethouder De Jong
16.00066

Besluit:
Akkoord te gaan met de aanpassingen in de bedragen
van de verplaatsingskostenregeling conform bijgevoegde
LOGA circulaire en bijlage van 29 januari 2016.
3.

Domein Samenleving
Evenementenkalender 2016-2017

Burgemeester Van Schaik
16.00061

Besluit:
1. Evenementenkalender 2016-2017 voor kennisgeving
aan te nemen.
2. Data en locaties op de kalender reserveren in
afwachting van vergunningaanvragen.
3. Kalender bekend te maken en ter inzage te leggen
in de Stadswinkel.
4. Kalender intern en extern te verspreiden en actueel
te houden.
4.

Domein Ruimte
Tijdelijk parkeren W aterfront
Besluit:
1. Tot de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein
(inclusief 15 camperplaatsen met bijbehorende
voorzieningen) in het Waterfront deelgebied 3.
2. De raad voor te stellen: een krediet beschikbaar
te stellen tijdelijk parkeren Waterfront:

Wethouder De Jong
16.00063

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
binnen de grondexploitatie Waterfront ad
€ 1.250.000,- (exclusief verekenbare btw).
Dit ten behoeve van:
de aanleg van het tijdelijk parkeerterrein ad.
€ 1.065.261,-;
de reeds gedane investeringen tijdelijk parkeren
Waterfront van ad. € 184.739 ,-.
3. De raad voor te stellen de kosten ad € 1.250.000, (exclusief verkenbare btw) binnen de algemene dienst
te activeren en afschrijven in 3 jaar. Deze
afschrijvingskosten dekken uit de bestemmingreserve
parkeren Waterfront.

Portefeuillehouder
Nummer

5.

Domein Ruimte
Vaststelling Beleidsregel intrekken omgevingsvergunning

Wethouder De Jong
16.00074

Besluit:
De ‘Beleidsregel intrekken omgevingsvergunning’ vast
te stellen.
6.

Domein Ruimte
Beslissingen op bezwaar inzake verkeersbesluiten
Weiburglaan en Westeinde

Wethouder Teeninga
16.00078

Besluit:
1. Het advies van de Bezwaarschriftencommissie
overnemen voor zover dit leidt tot het onder punt 2
genoemde.
2. De 3 bezwaarschriften deels niet-ontvankelijk en
deels ongegrond verklaren.
3. Bijgaande brieven verzenden.
4. Het algemene advies van de commissie ten aanzien
van de werkwijze niet over te nemen.
7.

Domein Ruimte
Overeenkomst fietsknooppuntensysteem
Besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de ambtelijke
werkgroep fietsknooppunten Veluwe (bijlage 1).
2. De samenwerking met betrekking tot het
fietsknooppuntensysteem Veluwe voor een nieuwe
periode van vijf jaar te bestendigen en hiervoor de
‘Overeenkomst fietsknooppuntensysteem Veluwe
2016’ te ondertekenen (bijlage 2).
3. De gemeenten Apeldoorn en Ermelo aan te wijzen
als coördinatoren als bedoeld in artikel 2 van de
overeenkomst.

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00079

-3-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
4. Met het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst een positieve intentie
uit te spreken voor optimalisatie van het
knooppuntensysteem in 2017 (bijlage 3).
5. In 2016 eenmalige extra bijdrage van € 2,087 te
leveren vanuit budget 21140, onderhoud
bewegwijzering.

Portefeuillehouder
Nummer

8.

Domein Ruimte
Internationale Hanzedagen Bergen 2016- deelname
college

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00080

Besluit:
1. In te stemmen met de deelname van de gemeente
Harderwijk (bestuurlijk, ambtelijk en jeugd) aan de
internationale Hanzedagen 2016 Bergen (Noorwegen).
2. Dat de bestuurlijke afvaardiging wordt gevormd door
de portefeuillehouder Economie, Recreatie & Toerisme
en de burgemeester met ambtelijke ondersteuning
Recreatie, Toerisme en Economie.
3. In te stemmen met het feit dat de jeugdhanze
deelnemers worden geselecteerd door het CCNV.
9.

Domein Ruimte
Vaststellen havenvisie 2016
Besluit:
1. In te stemmen met het concept van de Havenvisie
Harderwijk 2016.
2. In te stemmen met uitvoeringsbesluiten op basis van
het concept van de Havenvisie Harderwijk 2016.
3. Het concept van de Havenvisie Harderwijk 2016
conform de Inspraakverordening ter inzage te leggen.
4. De financiële effecten van de uitvoeringsbesluiten te
betrekken bij de Kadernota 2017-2020.
5. De Havenvisie Harderwijk 2016 aan te bieden aan de
commissie Ruimte voor afstemming met het VO voor
het Boulevardgebied van Waterfront.

Wethouder De Jong
16.00007

