Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 25/04/2016 week 17.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Jaarrapportage brandweer Veluwe W est 2015

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
16.00207

Besluit:
1. Jaarrapportage 2015 Brandweer Veluwe West
vaststellen.
2. Jaarrapportage doorsturen naar de raad en het
presidium/de fractievoorzitters en hen verzoeken
het onderwerp ter bespreking, dan wel ter kennisname
te agenderen voor de eerstvolgende raadscommissie.
2.

Directie
Aanpassingen beleid algehele woninginrichting
Besluit:
In te stemmen met de volgende beleidsaanpassingen per
1 januari 2016 aangaande de verstrekking van bijzondere
bijstand in de vorm van leenbijstand voor algehele
woninginrichting:
a. het verlagen van de maximale verstrekkingen naar
maximaal 50% wanneer aanvragen betrekking hebben
op de volledige inrichting van een woning;
b. het verlagen van de maximale verstrekkingen naar
maximaal 25% wanneer aanvragen betrekking hebben
op de volledige inrichting van een kamer
c. het verhogen van het eerste voorschot bij de
uitbetaling van leenbijstand naar 75%, welk bedrag
volledig dient te worden verantwoord middels
aankoopbonnen of prints van advertenties van
Marktplaats of soortgelijke sites waarna het restant
van de leenbijstand kan worden uitbetaald;
d. alvorens een cliënt in dezen een aanvraag tot
bijzondere bijstand kan doen, dient de cliënt zelf
voldoende inspanning te hebben verricht om een zo
goedkoop mogelijke en passende oplossing te vinden.

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00215
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Nr.
3.

Afdeling
Onderwerp
Directie
Handhaving en fraudebestrijding Participatiewet, IOAW,
IOAZ en Bbz2004

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
16.00216

Besluit:
Handhavers binnen het taakveld sociale domein aan
te wijzen als toezichthouder.
4.

Domein Samenleving
Beslissing op het bezwaar Vrijzinnig Centrum De Zin

Wethouder Van Noort
16.00223

Besluit:
1. Het advies van de bezwarencommissie overnemen.
2. Het bezwaar derhalve ongegrond verklaren en het
eerder genomen besluit tot afwijzing handhaven.
3. Beslissing op het bezwaar kenbaar te maken door
bijgevoegde beschikking te sturen.
4. Afschrift van deze beschikking aan de
bezwaarschriftencommissie te sturen.
5.

Domein Bestuur en Organisatie
Logabrief: nieuwe salarisbedragen als gevolg van nieuwe
CAO gemeente

Wethouder De Jong
16.00229

Besluit:
De Logabrief van 7 april 2016 : Wijziging salarisbedragen
cao gemeenten 2016-2017 vast te stellen, inclusief de
bijlagen
6.

projectbureau W aterfront
Kredietaanvraag kosten aanleg parkeerplaatsen
noordzijde Dolfinarium

Wethouder Teeninga
16.00231
m.u.v. bijlagen

Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen een krediet van
€ 14.074,- beschikbaar te stellen ten behoeve van
kosten aanleg parkeerplaatsen noordzijde Dolfinarium.
2. Het krediet te dekken uit de grondexploitatie
Waterfront, post ‘onvoorzien algemeen’ (complex 81).
3. Projectleider Waterfront-Zuid Fase 2 aan te wijzen als
krediethouder.
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Nr.
7.

8.

Afdeling
Onderwerp
projectbureau W aterfront
Kredietaanvraag sloopkosten Flevoweg

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
16.00232

Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen een krediet
beschikbaar te stellen van € 52.500,- ten behoeve van
kosten sloopwerkzaamheden Flevoweg binnen project
Waterfront Fase 3.
2. Het krediet te dekken uit de grondexploitatie
Waterfront, deelgebied Kades (complex 67).
3. Projectdirecteur Waterfront aan te wijzen als
krediethouder.

m.u.v. bijlagen

Directie
Ontwikkeling Drielanden - werklandschap oost

Wethouder Teeninga
16.00209

Besluit:
m.u.v. de vertrouwelijke
1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan
bijlagen en de in het voorstel
Drielanden - W erklandschap oost.
genoemde bedragen.
2. Het ontwerpwijzigingsplan Drielanden - Werklandschap
oost vrijgeven voor vooroverleg en ter visie legging.
3. Met de heer A. Boonen en mevrouw M.C. Besselsen
een overeenkomst te sluiten over de aan- en verkoop
van percelen grond gelegen aan en nabij de Fokko
Kortlanglaan 225 in het gebied ‘de Groene Zoom’.
4. Met de heer D.H. Rozendaal een overeenkomst te
sluiten over de aan- en verkoop van percelen grond
gelegen aan en nabij de Fokko Kortlanglaan 227
in het gebied ‘de Groene Zoom’.
9.

Domein Ruimte
Visie op een andere binnenstad
Besluit:
1. Kennisnemen van de Binnenstadsvisie en actieplan
Harderwijk.
2. De raad voor te stellen de Binnenstadvisie en
actieplan Harderwijk voor kennisgeving aan te nemen
en het actieplan met uitzondering van het actiepunt dat
betrekking heeft op de koopzondag, als vertrekpunt te
nemen voor voor de concrete invulling van de
actiepunten samen met de stakeholders (ondernemers,
vastgoedeigenaren, centrummanagement, verhaal van
de stad en bewoners).
3. Samen met de stakeholders bepalen wie per actiepunt
regie op de uitvoering voert.

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00234
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Nr.
10.

11.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Ontwikkeling gebied Boekhorstlaan

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00235

Besluit:
1. de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen
met de kaders voor de ontwikkeling van het gebied
Boekhorstlaan zoals aangegeven in de ruimtelijke
onderbouwing ‘Concept ontwerp ruimtelijke
onderbouwing Boekhorstlaan’ d.d.
28 maart 2016;
2. de gemeenteraad voor te stellen de ontwikkeling
van het gebied Boekhorstlaan, voor zover passend
binnen de bij beslispunt 1 vastgestelde kaders, aan
te wijzen als categorie van gevallen, als bedoeld in
artikel 6.5, derde lid, Bor, waarin een verklaring van
geen bedenkingen van de gemeenteraad niet vereist
is.
3. met Veluwe Transferium Boekhorst B.V. een
overeenkomst te sluiten voor de ontwikkeling van het
gebied Boekhorstlaan.
4. aan Veluwe Transferium Boekhorst B.V. percelen
grond in het gebied Boekhorstlaan te verkopen, ter
grootte van netto ongeveer 12.530 m2, voor een
koopsom van € XXXX, exclusief BTW;
5. aan Veluwe Transferium Boekhorst B.V. te verkopen
het perceel Kleine Mheenweg 5, met de daarop
staande opstallen, voor een koopsom van € XXXX,
kosten koper;
6. het (concept) document ‘Beeldkwaliteitplan Omgeving
Boekhorstlaan’ voor 6 weken ter inzage te leggen;
7. de netto opbrengsten in ieder geval aan te wenden
voor de verhuizing van de huidige bewoner op het
voormalige RWS opslagdepot en voor het overige
te betrekken bij de jaarrekening.

m.u.v. de in het voorstel
genoemde bedragen én de
vertrouwelijke bijlage
Ontwikkelovereenkomst

Domein Ruimte
Revolverendfonds verduurzaming sportverenigingen

Wethouder Teeninga
16.00228

Besluit:
1. In te stemmen met het vormen van een revolverend
fonds ter stimulering van verduurzaming
sportaccommodaties.
2. De raad voor te stellen hiervoor een budget
beschikbaar te stellen van maximaal € 100.000,- ten
laste van de algemene reserve Algemene dienst.
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Nr.
12.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Reglement incidentele vergoeding reiskosten
Besluit:
1. Het Reglement incidentele vergoeding reiskosten
woon-werkverkeer aan te passen door voor alle
medewerkers het mogelijk te maken om hiervan
gebruik te maken. Er geldt dan geen minimale km
grens meer.
2. Het besluit voor te leggen aan het Georganiseerd
Overleg ter verkrijging van instemming.
3. De mogelijkheid voor een (hernieuwde) fietsregeling
mee te nemen bij het mobiliteitsvraagstuk ten behoeve
van de renovatie van het stadhuis.

13.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
15.00855

