Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 12/04/2016 week 15.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Regeling Generatiepact

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00189

Besluit:
1. Akkoord te gaan met de regeling Generatiepact.
Het betreft een tijdelijke regeling van 1 juli 2016
tot 1 juli 2018.
2. De vrijvallende financiële middelen worden o.a.
ingezet ter financiering van trainees en de
herbezetting van de vrijvallende formatie.
3. Het besluit onder punt 2 ter overeenstemming
voor te leggen aan het Georganiseerd Overleg.
2.

Concerncontrol
Management- en boardletter tusentijdse controle 2015

Wethouder De Jong
16.00198

Besluit:
Kennis te nemen van de management- en boardletter
en de reactie van het DT op de aanbevelingen.
3.

Directie
Transformatieplan Sociaal Domein 2016
Besluit:
1. Het transformatieplan "Leren Innoveren" vast
te stellen.
2. De raad voor te stellen voor het transformatieplan
in 2016 € 255.000,- en in 2017 € 45.000,- beschikbaar
te stellen ten laste van de bestemmingsreserve
Sociaal domein en de begroting overeenkomstig
te wijzigen.

Wethouder Van Noort
16.00203

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning
kappen bomen Stationsplein

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
16.00193

Besluit:
1. Het advies van de Bezwaarschriftencommissie
d.d. 17 maart 2016 overnemen.
2. Het bezwaarschrift d.d. 23 december 2015 gericht
tegen de omgevingsvergunning kappen van bomen
Stationsplein kennelijk niet-ontvankelijk verklaren,
conform brief.
5.

Domein Samenleving
Evenementenbeleid (geluid en kleine evenementen)

Burgemeester Van Schaik
16.00191

Besluit:
In te stemmen met het ontwerp nieuw Beleid
vergunningverlening muziekgeluid in de buitenlucht
in bijlage 1.
In te stemmen met het ontwerp Beleid
vergunningverlening kleine evenementen in bijlage 2.
Het ontwerp-beleid te publiceren en ter inzage te
leggen voor inspraak.
Definitief te beslissen met inachtneming van mogelijke
inspraakreacties.
6.

Domein Samenleving
Haalbaarheid Weekendschool
Besluit:
1. De visie van een weekendschool wordt onderschreven.
2. Eerst in overleg met de direct betrokken partners het
huidige aanbod binnen Harderwijk te benutten om te
voldoen aan het concept achter de Weekendschool.
3. Vooralsnog geen nieuw concept zoals een
Weekendschool in Harderwijk te starten.
4. De gemeenteraad hierover te informeren via lijst
ingekomen stukken.

Wethouder Teeninga
16.00197

-3-

Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Nota bestaanszekerheid en inkomensondersteuning
Besluit:
1. Kennis te nemen van de Minimaeffectrapportage
uitgevoerd door het Nibud.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de nota
'Bestaanszekerheid en inkomensondersteuning
2016 - 2019' en de begroting vanaf de jaarschijf
2017 overeenkomstig te wijzigen.

8.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
16.00201

