Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 17/05/2016 week 20.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
GGD NOG concept programmabegroting 2017

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
16.00257

Besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de concept
Programmabegroting 2017 van de GGD NOG en de
gevraagde bijdrage van Harderwijk voor 2017 van
€ 643.380,- structureel op te nemen in de
Themabegroting 2017-2020.
2. Voorafgaand aan de raadsvergadering de GGD per
brief te informeren over onze zienswijze.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Actualisatie Integriteitsbeleid Harderwijk

Burgemeester Van Schaik
16.00226

Besluit:
1. Het geactualiseerde integriteitsbeleid vast te stellen,
inclusief het plan van aanpak.
2. Het besluit ter instemming voor te leggen aan de
Ondernemingsraad
3. Indien de OR instemt met het principebesluit, zal het
principebesluit automatisch worden omgezet in een
definitief besluit. Slechts in het geval wanneer er
sprake is van een wezenlijke, inhoudelijke verandering
in het voorstel, zal het voorstel opnieuw ter
(definitieve) vaststelling aan de directie worden
aangeboden.
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Meerinzicht, jaarstukken 2015. 1e wijziging begroting
2016, Programmabegroting 2017-2020
Besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de
Jaarstukken 2015, de eerste wijziging van de
begroting 2016 en de Programmabegroting 2017 -2020
van Meerinzicht.

Wethouder De Jong
16.00262
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. De raad voor te stellen de gevolgen van de eerste
wijziging 2016 van Meerinzicht overeenkomstig op te
nemen in de Themabegroting 2016 en het voordelig
resultaat na volledige aframing van de achtergebleven
budgetten I&A ad € 213.000,- toe te voegen aan
raming voor Meerinzicht.
3. Op basis van de Programmabegroting 2017-2020 van
Meerinzicht de bijdrage van Harderwijk op te nemen in
de Themabegroting 2017-2020 en de extra uitgaven
over die jaren ten opzichte van de beschikbare
ramingen budgettair neutraal op te vangen ten laste
van de egalisatiereserve automatisering.
4. Meerinzicht schriftelijk te informeren over de
zienswijze van Harderwijk.

Portefeuillehouder
Nummer

4.

Domein Bestuur en Organisatie
Zienswijze VNOG jaarstukken 2015 en begroting 2017

Burgemeester Van Schaik
16.00267

Besluit:
1. De gemeenteraad voorstellen de jaarrekening en
het jaarverslag 2015 van de VNOG voor kennisgeving
aan te nemen.
2. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de
begroting 2017.
3. Na de vaststelling van de aangepaste
gemeenschappelijke regeling voor het begrotingsjaar
2017 het volgende bedrag op te nemen als bijdrage
aan de VNOG: € 2.156.175. (exclusief kazerne
brandweer).
4. Voor de exploitatie en het onderhoud van de kazerne
Harderwijk vanaf de begroting 2017 de bijdrage van
€ 425.000 met € 75.000 verhogen tot € 502.000.
De verhoging van € 77.000 dekken uit de stelpost
brandweer.
5. De gemeenteraad voorstellen in de zienswijze op
te nemen dat zij:
a. de jaarrekening en het jaarverslag 2015 voor
kennisgeving aanneemt;
b. instemt met de begroting 2017.
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Nr.
5.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht (2e wijziging)

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00268

Besluit:
1. In principe in te stemmen met het wijzigen van de
Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (tweede
wijziging), waarbij de bestaande regeling wordt
vervangen door de bij dit besluit gevoegde en hiervan
deel uitmakende conceptregeling.
2.

6.

De raad voor te stellen hem toestemming te verlenen
tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling
Meerinzicht zoals hiervoor omschreven bij beslispunt
1.

Domein Ruimte
Hoefakker uitvaartzorg crematorium exploitatie

Wethouder De Jong
16.00260

Besluit:
1. Het besluit om de exploitatie van het crematorium
over te laten aan een marktpartij niet te herzien.
2. Hoefakker Uitvaartzorg te antwoorden conform
bijgevoegde antwoordbrief.
3. Een afschrift van de antwoordbrief naar de raad
te sturen.
7.

Domein Samenleving
Spoedaanvragen Onderwijsleerpakketten en meubilair
AZC basisonderwijs
Besluit:
1. De spoedaanvragen van st VCO Harderwijk - Hierden
en st Proo ten aanzien van onderwijsleerpakketten en
meubilair AZC basisonderwijs te honoreren
overeenkomstig bijgevoegde beschikkingen.
2. De raad hiervoor een in 10 jaar af te schrijven krediet
te vragen van € 77.522,- ten laste van de te ontvangen
OHBA-gelden en voor de kapitaallasten een
bestemmingsreserve te vormen en de begroting
overeenkomstig te wijzigen.

Wethouder Teeninga
16.00261
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Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Vervolg samenwerking ouderenzorg

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
16.00264

Besluit:
1. In te stemmen met het vervolg van de samenwerking
in de regio rondom (kwetsbare) ouderen, zoals
omschreven in de offertes van Raedelijn en
Zorgbelang Gelderland.
2. Te gaan werken met het digitale communicatiemiddel
OZO-Verbindzorg als onderdeel van deze
samenwerking- om te beginnen voor ouderen.
3. Medicamus te verzoeken om de overeenkomst met
OZO-Verbindzorg af te sluiten voor 2016 en 2017.
4. De raad voor te stellen in te stemmen met de bijdrage
voor OZO-Verbindzorg en de bijdrage van € 8.177,voor 2016 en 2017 beschikbaar te stellen ten laste van
de bestemmingsreserve Sociaal Domein.
5. In te stemmen met de intentieverklaring samenwerking
(kwetsbare) ouderen.
6. In te stemmen met de overdracht van de
tekenbevoegdheid van de burgemeester aan de
wethouder Gert Jan Van Noort van Welzijn om namens
de gemeente Harderwijk de intentieverklaring te
tekenen.
9.

Domein Samenleving
Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
Besluit:
1. In te stemmen met de oprichting van de stichting Veilig
Thuis Noord Oost Gelderland in juli 2016 conform
bijgevoegde statuten waarin naast een Raad van
Bestuur en een Raad van Toezicht een Vergadering
van Gemeenten met specifieke bevoegdheden is
opgenomen.
2. In te stemmen met de inrichting van de toekomstige
organisatie conform het bedrijfskundig inrichtingsplan
en de directeur-bestuurder opdracht te geven om
binnen dit kader (inclusief het financiële kader) de
organisatie per 1 januari 2017 operationeel vorm te
geven.
3. In te stemmen met het structureel beleggen van de
niet-wettelijke taken ‘Meldpunt Jeugdprostitutie &
Loverboys’ en ‘Tijdelijk Huisverbod’ en het in 2017 van
de niet-wettelijke taak ‘Zorgmeldingen Jeugd van
Politie’ bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.

Wethouder Van Noort
16.00256
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Afdeling
Portefeuillehouder
Onderwerp
Nummer
4. In te stemmen met het transitieplan zodat een
verantwoorde overgang van de huidige
projectorganisatie naar de zelfstandige stichting per 1
januari 2017 mogelijk is.
5. Dit ontwerp collegebesluit ter kennisname te brengen
aan de gemeenteraad en hen in de gelegenheid stellen
om door een brief hun wensen en bedenkingen
kenbaar te maken zodat een definitief collegebesluit
uiterlijk na 6 weken (28 juli) kan plaatsvinden.

10.

Domein Bestuur en Organisatie
Jaarstukken 2015 en Programmabegroting 2017 Regio
Noord-Veluwe

Wethouder De Jong
16.00269

Besluit:
1. De gemeenteraad voorstellen de jaarrekening 2015
van de Regio Noord-Veluwe (RNV) voor kennisgeving
aan te nemen en het voordelig saldo ten gunste te
laten komen van het jaarrekeningresultaat 2016 van de
gemeente Harderwijk.
2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de
programmabegroting 2017 van de RNV.
11.

Domein Bestuur en Organisatie
Wijziging Gemeenschappelijke regeling VNOG
(consultatie)

Burgemeester Van Schaik
16.00258

Besluit:
De raad voor te stellen om:
1. De concept- wijzigingstekst gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
ter consultatie te behandelen.
2. De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
hierover te informeren overeenkomstig bijgevoegde
concept brief.
3. De VNOG per brief te informeren dat een reactie
uiterlijk 1 juni niet mogelijk is i.v.m. consultatie
van de raad. De reactie volgt aansluitend op
de raadsbehandeling op 16 juni.
12.

Domein Samenleving
Transformatieagenda Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling 2016 - 2019
Besluit:
1. In te stemmen met de Transformatieagenda Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling 2016-2019, met daarin
als belangrijkste onderdelen:

Wethouder Van Noort
16.00272
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
a. Iedereen is zich bewust van de schadelijke
gevolgen van huiselijk geweld en
kindermishandeling en voelt zich
medeverantwoordelijk;
b. Onder casusregie wordt huiselijk geweld en
kindermishandeling zo snel mogelijk gestopt en
wordt efficiënt en effectief samengewerkt met
betrokkenen aan een duurzaam veilige
thuissituatie.
2. Kennis te nemen van de inspraak op de
Transformatieagenda Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling 2016-2019. De inspraak heeft
geleid tot een aantal tekstwijzigingen, uitbreiding van
de eerste centrale doelstelling en een kleine
uitbreiding van de communicatieparagraaf.
3. Kennis te nemen het advies van de gezamenlijke
adviesraden op de regionale paragraaf Noord -Veluwe
Huiselijk Geweld/Kindermishandeling.
4. In te stemmen met de reactie op het advies van de
gezamenlijke adviesraden op de regionale paragraaf
Noord-Veluwe Huiselijk Geweld/Kindermishandeling.
5. De raad voor te stellen in te stemmen met de
Transformatieagenda Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling 2016 – 2019 en de structurele
gevolgen van € 5.000,- te betrekken bij de Kadernota
2018-2021.
6. De raad jaarlijks te informeren over de voortgang.

Portefeuillehouder
Nummer

13.

Directie
Cultuuromslag

Wethouder De Jong
16.00271

Besluit:
1. In te stemmen met de notitie Cultuuromslag
Organisatie.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voor
2016 en 2017 gelabelde budgetten ( € 500.000, - in
2016 en € 500.000,- in 2017) via een wijziging van de
productenraming.
14.

Uitnodigingen conform advies secretaris

