Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 08/03/2016 week 10.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Machtiging en bewerkersovereenkomst Veilig thuis
(ontvangst zorgmeldingen politie via CORV)

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
16.00128

Besluit:
1. De bestuurders van de drie organisaties (Stichting
Jeugdbescherming Gelderland, Stichting Stimenz en
Stichting Moviera) die samenwerken in Veilig Thuis
Noord-Oost Gelderland te machtigen om met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 namens het
college de zorgmeldingen van de politie te ontvangen
via de Collectieve Opdracht Routeervoorziening
(CORV).
2. Aangaan van de bewerkersovereenkomst tussen het
college en de bestuurders van de drie organisaties die
samenwerken in Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland.
3. De portefeuillehouder namens het college te
machtigen om nadere afspraken te maken met de drie
organisaties die samenwerken in Veilig Thuis Noord Oost Gelderland over de procedure melden datalekken
zoals bedoeld in artikel 2.3 van de
bewerkersovereenkomst.
4. De bewerkersovereenkomst tussen het college en de
bestuurders van de drie organisaties die samenwerken
in Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland te laten
ondertekenen door de burgemeester.
5. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
2.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar inzake weigering instellen tijdelijke
verkeersmaatregel 30 km/u verkeersbesluit W eiburglaan
Besluit:
1. Het advies van de Bezwaarschriftencommissie d.d. 17
februari 2016 overnemen;
a. het bezwaarschrift d.d. 2 december 2015 tegen het
besluit tot het niet instellen van een tijdelijke 30
km/u maatregel ongegrond verklaren;

Wethouder Teeninga
16.00116

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
b. de bezwaren - voor zover gericht tegen het feitelijk
plaatsen van het verkeersbord 30 km/u - nietontvankelijk verklaren; en
c. het bestreden besluit d.d. 26 oktober 2016 in stand
laten.
2. De beslissing op bezwaar conform bijgaande
conceptbrief aan de indiener kenbaar te maken.

Portefeuillehouder
Nummer

3.

Domein Ruimte
Slopen bijgebouwen aan de Beekhuizerweg 3 en 5

Wethouder De Jong
16.00117

Besluit:
1. Medewerking te verlenen aan:
De wijziging van de bestemming ‘Wonen’ naar
‘Wonen met de nadere aanduiding aeg’ voor
het perceel Duinweg 8a/8b;
De wijziging van de bestemming ‘Agrarisch
met waarden - natuur- en landschapswaarden
met de nadere aanduiding recreatiewoning’
naar ‘Wonen’ voor het perceel Duinweg 10.
2. Het afdelingshoofd te mandateren te beslissen
op de aanvraag omgevingsvergunning.
4.

Domein Ruimte
Woning uitbreiding PC Boutenslaan 32

Wethouder De Jong
16.00118

Besluit:
1. De bereidheid uitspreken om planologische
medewerking te verlenen aan dit bouwplan in afwijking
van de beleidsnotitie ‘afwijken bestemmingsplan’.
2. De domeinmanager Ruimte mandateren te beslissen
op de aanvraag omgevingsvergunning.
5.

Domein Ruimte
Beslissing op aanvraag tegemoetkoming in planschade
van F.H. van Maanen inzake onroerende zaak
Verkeersweg 1 en 3 te Harderwijk
Besluit:
1. De aanvraag om een tegemoetkoming in planschade
(I15.000010) overeenkomstig het advies van Stichting
Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam af te
wijzen.
2. Een partiële herziening van het bestemmingsplan
"Groot Sypel" in procedure te brengen.

Wethouder De Jong
16.00127

-3-

Nr.
6.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Organisatiemodel Veilig Thuis

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
16.00126

Besluit:
1. In te stemmen met het advies om de toekomstige
organisatie Veilig Thuis Noord Oost Gelderland per
1 januari 2017 in te richten op het niveau van de
Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland en de
samenwerking met de centrumgemeenten Arnhem en
Ede uit MiddenGelderland op het gebied van Veilig
Thuis anders vorm te geven;
2. In te stemmen met het advies om per 1 januari 2017
de Veilig Thuis Noord Oost Gelderland organisatie
vorm te geven in een privaatrechtelijke rechtspersoon
met overheidsinvloed;
3. In te stemmen met het in kaart brengen en uitwerken
van de consequenties van het gekozen model en het
nemen van een definitief besluit voor 12 juli 2016
over de oprichting van de stichting met bijbehorende
inrichting.
4. De raad hierover te informeren via de lijst ingekomen
stukken.
7.

Domein Ruimte
Strandeiland
Besluit:
1. De tijdelijke omgevingsvergunning voor een periode
van vijf jaar te verlenen.
2. Ontheffing verlenen van artikel 2.5.30 lid 1 van
de bouwverordening.
3. De afhandeling van dit besluit te mandateren aan
de directeur Domein Ruimte.

8.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder De Jong
16.00139

