Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 07/06/2016 week 23.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Bestuurlijk wederhoor onderzoek informatieverstrekking
aan de gemeenteraad

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00340

Besluit:
De bestuurlijke reactie op het onderzoek van de
Rekenkamercommissie Ermelo/Harderwijk over
informatieverstrekking aan de gemeenteraad vast te
stellen, op de wijze zoals in de bijgevoegde conceptbrief is
verwoord.
2.

projectbureau W aterfront
aanvullend krediet bodemsanering Waterfront

Wethouder Teeninga
16.00335

Besluit:
1. De raad voor te stellen een aanvullend krediet
beschikbaar te stellen ten bedrage van € 2.125.000,en dit te dekken uit het budget bodemsanering,
complex Kades.
3.

Domein Ruimte
Onderzoeksbudget renovatie Oude Stadhuis

Wethouder De Jong
16.00323

Besluit:
1. Een onderzoeksbudget van € 150.000,- beschikbaar te
stellen ten behoeve van de renovatie van het pand aan
de Markt 1 via een wijzing van de productenraming ten
laste van het budget 'Subsidie muziekonderwijs’ en P.
Lohmeijer aan te wijzen als budgethouder.
4.

Domein Samenleving
Zienswijze jaarrekening 2015 en meerjarenbegroting 2017
- 2020 SDV
Besluit:
1. De zienswijzen (zoals verwoord in bijgevoegde brief)
aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen
voor:
- de Jaarrekening 2015;

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00339
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
- de Meerjarenbegroting 2017-2020.
2. De portefeuillehouder te mandateren de zienswijze
aan het Algemeen Bestuur van SDV te verzenden
onder voorwaarde van definitieve instemming van de
gemeenteraad.

Portefeuillehouder
Nummer

5.

Domein Samenleving
Vangnetregeling Participatiewet 2015; evaluatie en
verantwoording re-integratie

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00337

Besluit:
1. In te stemmen met de voortgangsrapportage reintegratie 2015.
2. De voortgangsrapportage toe te zenden aan de
gemeenteraad om daarmee te rapporteren over de in
januari 2016 besproken maatregelen.
3. De gemeenteraad voor te stellen:
a. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage re integratie 2015 en deze overeenkomstig vast te
stellen.
4. De voortgangsrapportage en de beraadslagingen van
de gemeenteraad als basis te nemen voor de in te
dienen aanvraag voor de vangnetregeling 2015.
6.

Domein Samenleving
subsidie bouwkundige aanpassing
brandcompartimentering Estrado Crescendo Parkweg 3
Besluit:
1. een bedrag van € 11.000,- beschikbaar te stellen aan
de Stichting Podia Harderwijk, i.c. Estrado, voor
noodzakelijke bouwkundige aanpassing en
brandcompartimentering van dat deel van het pand
Parkweg 3 te Harderwijk dat eigendom is van Stichting
Estrado en muziekvereniging Crescendo;
2. dit bedrag ten laste te laten komen van het budget ten
behoeve van de subsidiëring van de Volksuniversiteit
(budgetnummer 4426.48211);
3. de raad voor te stellen de begroting overeenkomstig
aan te passen.

7.

Domein Samenleving
Evaluatie nota Dierenwelzijn
Besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatie over de nota
Dierenwelzijn.
2. De nota Dierenwelzijn in 2020 opnieuw te evalueren

Wethouder Van Noort
16.00336
Ja, maar pas na ontvangst
van beschikking en kopieën
door geadresseerden.

Burgemeester Van Schaik
16.00326
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
en indien noodzakelijk te herzien.
3. De raad te informeren via de lijst ingekomen stukken.

Portefeuillehouder
Nummer

8.

Domein Samenleving
Evaluatie HarderWijkaanpak

Wethouder De Jong
16.00161

Besluit:
1. Kennis te nemen van de Evaluatie wijkaanpak
Harderwijk 2011-2015 .
2. In te stemmen met de notitie 'voortzetting van de
HarderWijkaanpak'
3. De notitie ter bespreking aanbieden aan de commissie
Samenleving.
4. De gemeenteraad te verzoeken het restant van de
bestemmingsreserve Wijkaanpak-op-maat
beschikbaar stellen voor de uitvoering van het
actieplan.
9.

Domein Ruimte
Jaarstukken 2015, Programmabegroting 2017 meerjarenbegroting 2018-2020

Wethouder Teeninga
16.00334

Besluit:
De raad voor te stellen om:
a. de jaarstukken ODNV 2015 voor kennisgeving aan te
nemen;
b. in te stemmen met de programmabegroting ODNV
2017 en meerjarenbegroting ODNV 2018-2020.
10.

Domein Samenleving
Beleidsregels Wet Taaleis 2016

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00280

Besluit:
1. De beleidsregels W et Taaleis 2016 vast te stellen.
11.

Domein Samenleving
Vaststellen gewijzigde gemeenschappelijke regeling SDV
Besluit:
1. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling SDV vast
te stellen.
2. Na besluitvorming door de colleges van alle
deelnemende gemeenten, de gewijzigde GR SDV toe
te zenden aan Gedeputeerde Staten van de provincies
Gelderland en Flevoland.

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00279
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Nr.
12.

Afdeling
Onderwerp
Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer

