Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 23/02/2016.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Voortgangsrapportage Vitale Vakantieparken juli 2015 /
jan2016

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00092

Besluit:
1. de voortgangsrapportage Vitale Vakantieparken
Harderwijk nr. 2 , over de juli 2015 / januari 2016 vast
te stellen;
2. de voortgangsrapportage ter kennisname beschikbaar
te stellen aan de leden van de gemeenteraad.
2.

Domein Samenleving
Huisthoudelijke Hulp W mo: overname TSN door Stichting
Familiehulp (Buurtzorg)

Wethouder Van Noort
16.00089

Besluit:
1. Het contract met TSN aangetekend opzeggen
(ontbinden) per 25 april 2016 of zoveel eerder als de
huidige aanbieders de dienstverlening kunnen
overnemen.
2. De bewindvoerders TSN vragen de dienstverlening
voort te zetten tot uiterlijk 25 april 2016.
3. Dienstverlening continueren met bestaande
aanbieders en geen nadere overeenkomst
onderzoeken c.q. aangaan met de Stichting
Familiehulp (Buurtzorg).
4. De inkoopcoördinator ISNV (de heer E. van Beek) te
mandateren om het contract op te zeggen.
3.

Domein Samenleving
PGB-tarieven 2016 beschermd wonen
Besluit:
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 de
gemeente Harderwijk aan te passen ten aanzien van de
tarieven Pgb beschermd wonen (zie bijlage 1).

Wethouder Van Noort
16.00082

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Stimuleren sociale huur

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00095

Besluit:
De raad voor te stellen om:
1. De stimuleringsregeling voort te zetten welke van 2007
tot en met 2014 is gebruikt voor het ondersteunen van
initiatieven in de sociale woningbouw om de (hogere)
ambitie uit het Beleidsplan Wonen te kunnen
verwezenlijken.
2. Vooruitlopend op de besluitvorming over de
bestemming van het resultaat van de themarekening
2015 een bestemmingsreserve van € 400.000,- te
vormen ten laste van de algemene reserve.
3. Het college opdracht te geven om te komen met een
nadere uitwerking, waarbij ook gelegenheid wordt
gegeven aan private partijen binnen de sociale sector.
5.

Domein Bestuur en Organisatie
Afsluiten grondexploitaties en het overbrengen van niet in
exploitatie genomen gronden naar de materiële vaste
activa

Wethouder De Jong
15.00840

Besluit:
1. De grondexploitaties Sypel, Stadsdennen I, Tonsel,
De Harder, Frankrijk, Lorentz II en de Willem
Alexander Locatie afsluiten per 31 december 2015 en
de aanwezige woningen, terreinen en gronden
overdragen aan de algemene dienst.
2. De openstaande kredieten van de af te sluiten
grondexploitaties en de uit te geven bouwrijpe kavels
overhevelen naar de Algemene Dienst onder
voorraden.
3. Alle niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)
overhevelen naar de Algemene Dienst
4. Kennis nemen van het positieve resultaat van
€ 6.231.000,- welke wordt betrokken bij het
jaarrekeningresultaat 2015.
6.

Domein Ruimte
Verlengen overeenkomst Visit Veluwe en gemeente
Harderwik
Besluit:
De overeenkomst met RBT KAN/Visit Veluwe te verlengen
t/m 31 december 2016.

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00096

-3-

Nr.
7.

8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Sloop opstallen Fokko Kortlanglaan 169

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00094

Besluit:
1. Twaalf opstallen (schuren) te slopen op het perceel
plaatselijk bekend Fokko Kortlanglaan 169.
2. De overige schuren worden onderzocht welke
maatregelen noodzakelijk zijn.
3. De raad voor te stellen voor de sloop en sanering een
krediet beschikbaar te stellen van XXXXX exclusief
BTW en genoemd bedrag ten laste te brengen van de
grondexploitatie Drielanden deelcomplex Groene
Zoom.

m.u.v. de bedragen.

Domein Ruimte
Aanvraag omgevingsvergunning Havendijk 1

Wethouder Teeninga
16.00091

Besluit:
1. De omgevingsvergunning voor de uitbreiding en de
herindeling van het restaurant te verlenen.
2. De afhandeling van dit besluit te mandateren aan de
directeur Domein Ruimte.
9.

Domein Ruimte
Vijhestraat 9 brandveiligheid
Besluit:
1. De last onder dwangsom de dato 21 december 2015,
ons kenmerk U15.009042, met betrekking tot het
aanbrengen van een vluchtweg in de voorgevel van
het pand Vijhestraat 9-1, in te trekken.
2. Een last onder dwangsom op te leggen, inhoudende
dat uiterlijk op 1 mei 2016 een vluchtweg is
gerealiseerd middels een doorbraak in de zijgevel van
het pand Vijhestraat 9-1 naar de steeg, een en ander
conform de ingediende melding brandveilig gebruik.
3. Een last onder dwangsom op te leggen, inhoudende
dat als na 1 mei 2016 de onder 2. bedoelde vluchtweg
niet is gerealiseerd, voor iedere keer dat
geconstateerd wordt dat meer dan 50 bezoekers
verblijven in het café, een dwangsom wordt verbeurd
van € 2.500,-- per keer met een maximum van €
15.000,--.
4. De domeinmanager Ruimte mandateren tot (nadere)
besluitvorming in dit handhavingstraject.

Wethouder Van Noort
16.00088

-4-

Nr.
10.

Afdeling
Onderwerp
Concerncontrol
VNG brief accountantscontrole sociaal domein

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00085

Besluit:
1. Kennis te nemen van de VNG brief inzake de
accountantscontrole sociaal domein.
2. Te streven naar een goedkeurende controleverklaring
op zowel de aspecten betrouwbaarheid en
rechtmatigheid.
11.

Domein Bestuur en Organisatie
Indicatoren Themabegroting 2016-2019
Besluit:
De raad voor te stellen de in de bijlage genoemde
indicatoren op te nemen in de Themabegroting 2016-2019.

12.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder De Jong
16.00018

