Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 15/03/2016 week 11.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Directie
Wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan Drielanden Groene Zoom
Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Drielanden - Fokko Kortlanglaan 83.
2. Het ontwerpbestemmingsplan Drielanden - Fokko
Kortlanglaan 83 vrijgeven voor vooroverleg en ter visie
legging.
3. Met de heer Van den Brink een overeenkomst te
sluiten over de aan- en verkoop van percelen grond
gelegen aan en nabij de Fokko Kortlanglaan 83 in het
gebied ‘de Groene Zoom’.
4. Met de heer Van den Brink een overeenkomst te
sluiten over de ontwikkeling van een perceel nabij de
Fokko Kortlanglaan 83.

2.

Domein Bestuur en Organisatie
Technische wijzigingen CAR-UW O

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
15.00657
m.u.v. de vertrouwelijke
bijlagen

Wethouder De Jong
16.00130

Besluit:
De LOGA brief 22 februari 2016: Technische wijzigingen
CAR/UW O vast te stellen inclusief de bijlagen.
De wijzigingen in de CARUW O treden met ingang van
1 april 2016 in werking.
3.

Domein Ruimte
Aanvraag verlenging ontheffing vergunning artikel 14
Havenverordening Hop schip Twee Gebroeders
Besluit:
1. Aan de Twee Gebroeders v.o.f. onder voorwaarden
ontheffing te verlenen voor het houden van
rondvaarten vanuit de wateren van Harderwijk tot
uiterlijk 31 december 2016, conform artikel 14
Havenverordening.
2. Het hoofd van het Stadsbedrijf mandaat verlenen voor
het afhandelen van dit besluit, door het ondertekenen
van brief.

Wethouder De Jong
16.00131
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Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar niet verstrekken stukken

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
16.00143

Besluit:
1. Het advies van de Bezwaarschriftencommissie
overnemen.
2. Het bezwaarschrift d.d. 7 februari 2016 kennelijk
niet-ontvankelijk verklaren.
3. De beslissing bekend maken conform brief.
5.

Domein Samenleving
Verordening Winkeltijden Harderwijk

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00123

Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen om de Verordening
Winkeltijden Harderwijk artikel 8a op te nemen zodat
het middels een ontheffing van Burgemeester en
wethouders (weer) mogelijk wordt om op zon - en
feestdagen voor directe consumptie geschikte
eetwaren en alcoholvrije dranken te koop aan te
bieden.
2. De gemeenteraad voor te stellen om aan artikel 7,
tweede lid, van de Verordening Winkeltijden
Harderwijk na de dubbele punt het begrip “evenement”
toe te voegen.
6.

Domein Ruimte
Bestuursovereenkomst AZC

Burgemeester Van Schaik
16.00136

Besluit:
1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst.
2. Opdracht te geven een tekenmoment met het COA te
organiseren.
3. De bestuursovereenkomst ter kennisgeving te sturen
aan de raad van de raad.
7.

Domein Samenleving
Risicosubsidie bibliotheek NoordWestVeluwe, motie
B15.002639
Besluit:
1. de criteria voor de door de raad bij motie 20150702 7 XI aan de Bibliotheek Noordwest Veluwe toegekende
risicosubsidie vast te stellen als hieronder
aangegeven;
2. de Bibliotheek Noordwest Veluwe in kennis te stellen
van de criteria voor de risicosubsidie door middel van
de subsidiebeschikking voor 2016;

Wethouder Van Noort
16.00145
pas openbaar nadat de
beschikking is verzonden
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
3. de raad in kennis te stellen van de uitvoering van dit
onderdeel van de motie door het ter kennisname
toesturen van het collegebesluit.

Portefeuillehouder
Nummer

8.

Domein Samenleving
Convenant primair onderwijs AZC Harderwijk

Wethouder Teeninga
16.00147

Besluit:
1. Akkoord te gaan met het convenant AZC school
Primair Onderwijs zoals opgenomen in de bijlage;
De burgemeester besluit:
2. Wethouder Onderwijs, P. Teeninga te mandateren tot
ondertekening van het convenant primair onderwijs
AZC Harderwijk.
9.

Domein Ruimte
Arbeidsmarktbeleid

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00144

Besluit:
In te stemmen met het Arbeidsmarktbeleid Harderwijk.
10.

Domein Ruimte
Beleidsregels geurhinder en visroken

Wethouder Teeninga
16.00093

Besluit:
1. in te stemmen met het concept Beleidsregels
geurhinder en visroken binnenstad en recreatiehaven;
2. het concept Beleidsregels geurhinder en visroken voor
een periode van 6 weken ter inzage te leggen, met de
mogelijkheid voor belanghebbenden om hun reactie
(zienswijze) te geven;
3. het concept Beleidsregels geurhinder en visroken als
voorgenomen beleid ter kennisname toe te zenden aan
de raad.
11.

Domein Ruimte
Herziening parkeerbeleid en parkeertarieven binnenstad
Besluit:
Parkeerproef
1. De evaluatie parkeerproef ter kennisgeving aannemen
en in te stemmen met de conclusies uit de evaluatie
van de parkeerproef en ter kennisgeving aan de raad
te sturen.
2. De raad voor te stellen: de maatregelen van de
parkeerproef voortzetten tot de besluit vorming over
definitieve vaststelling in de raad van november 2016.

Wethouder De Jong
16.00149
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Nr.

Afdeling
Portefeuillehouder
Onderwerp
Nummer
Begroting parkeeropbrengsten
3. De raad voor te stellen: de begrote
parkeeropbrengsten 2016 met € 632.000,- verlagen en
dit dekken uit de algemene reserve.
4. De raad voor te stellen: de begroting
parkeeropbrengsten met structureel € 935.000 in 2017,
€ 1.202.000,- in 2018 € 1.206.000,- in 2019 en
€ 1.206.000,- in 2020 te verlagen dit te betrekken
bij de kadernota.
Parkeernota:
5. De raad voor te stellen: kennis te nemen van de
ontwerp Parkeernota en deze verkennend bespreken
in de commissie Ruimte van april. De suggesties van
de commissie betrekken bij de uitwerking van de
ontwerp Parkeernota.
Tijdelijke blauwe-zone Havendijk
6. De raad voor te stellen in te stemmen met het instellen
van een blauwe-zone met maximaal 3 uur gratis
parkeren aan de Havendijk, voor maximaal 150
parkeerplaatsen gedurende een tekort aan
parkeerplaatsen tijdens de werkzaamheden Boulevard
en voor maximale periode van 2 jaar.
Voorbereidingskrediet Dolfinariumeiland
7. De raad voor te stellen: het voorbereidingsbedrag
beschikbaar stellen van de parkeergarage
Dolfinariumeiland van € 500.000,- (exclusief
verrekenbare btw) waarbij het voorlopig ontwerp wordt
voorgelegd aan de commissie Ruimte. Dit te dekken
uit bestemmingsreserve parkeren Waterfront.

12.

Uitnodigingen conform advies secretaris

