Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 22/03/2016 week 12 (1)
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Concerncontrol
Aanpassing normenkader accountantscontrole 2015

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00151

Besluit:
Het normenkader 2015 voor de accountantscontrole
als voorgesteld aan te passen.
2.

Domein Samenleving
Procedure herbenoeming Ombudscommissie

16.00148

Besluit:
1. Toewerken via een open sollicitatieprocedure naar
(her)benoeming van (nieuwe) leden voor de
Ombudscommissie zodat deze per 1-1-2018 de
werkzaamheden in een vernieuwde samenstelling
kan voortzetten;
2. Voorafgaande aan 1 een onderzoek laten plaatsvinden
naar het functioneren binnen deze gemeente van de
klachtprocedure, bedoeld in afdeling 9 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) en op basis
daarvan het doen van eventuele aanpassings- en
verbetervoorstellen.
3.

Domein Ruimte
Brancheringslijst weekmarkt

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00159

Besluit:
De brancheverdeling 2016 vast te stellen.
4.

Stadsbedrijf
Beantwoording motie D66 energiekosten sportcomplex
De Sypel

Wethouder Teeninga
15.00705

Besluit:
De raad conform bijgevoegde brief te beantwoorden over
de verklaring van de hoge energiekosten sportcomplex
De Sypel.
5.

Domein Bestuur en Organisatie
AZC Kranenburg-Noord beschikbaar stellen gemeentelijke
middelen

Burgemeester Van Schaik
16.00155

-2-

Nr.

Afdeling
Portefeuillehouder
Onderwerp
Nummer
Besluit:
De raad voor te stellen om voor de jaren 2016 en 2017
een bedrag van € 125.000,- per jaar beschikbaar te stellen
ten laste van de stelpost nieuw beleid voor het welzijn en
de veiligheid in en rondom de locatie Kranenburg -Noord
en de kosten van de projectorganisatie en de begroting
overeenkomstig te wijzigen.

6.

Domein Bestuur en Organisatie
Definitief besluit visie renovatie

Wethouder De Jong
16.00157

Besluit:
1. Het voorgenomen besluit van 2 december 2015 met
onderwerp ‘Visie en uitgangspunten renovatie
stadhuis’ (B15.003689), om te zetten in een definitief
besluit met inachtneming van de antwoorden op de
vragen (zie bijlage).
2. De beantwoording van de vragen ter kennisname te
sturen naar de OR.
7.

8.

projectbureau W aterfront
Financiering versnelling Boulevardgebied

Wethouder Teeninga
16.00015

Besluit:
Het betaalmoment van de reeds overeengekomen
meerwerk ad € 980.000,- voor het beweegbaar maken van
brug 6 (tussen de Watersport boulevard en de Kop van de
Stadswerven) vast te stellen op 1 januari 2017 c.q. het
moment van de start van de realisatie van de brug.

Openbaar zodra alle partijen
met (hun deel
van de) afspraken hebben
ingestemd

Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie VVD
over het Dolfinarium

Burgemeester Van Schaik
16.00162

Besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de
schriftelijke vragen over het Dolfinarium ingediend
door de fractie van de VVD d.d. 3 maart 2016.
2. De fractie van de VVD te informeren over de
antwoorden middels bijgevoegde brief.

9.

Uitnodigingen conform advies secretaris

