Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 14/06/2016 week 24.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Duurzame renovatie Huis van de stad

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00362

Besluit:
1. In te stemmen met de extra verduurzamingsslag van
de renovatie van het stadhuis waarbij de investeringen
voor deze maatregelen worden gedekt uit beoogde
exploitatievoordelen ten gevolge van lagere energie en onderhoudskosten.
2. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te
stellen van € 385.000,- voor uitvoering van de
maatregelen ter verduurzaming van het ‘Huis van de
Stad’, de kapitaallasten van € 39.140,- te dekken uit
een evenredige verlaging van het budget energielasten
Stadhuis en de begroting overeenkomstig te wijzigen.
3. Voor een op te starten onderzoektraject, waarbij
inpassing van zonnepanelen op basis van de in dit
onderzoek opgenomen financiële en technische
uitgangspunten verder wordt voorbereidt t ot
vergunningverlening, een eenmalig budget van €
10.000,- beschikbaar te stellen en deze kosten via een
wijziging van de productenraming ten laste te brengen
van de post onvoorzien.
2.

Domein Ruimte
Subsidieverordening isolatiemaatregelen 2016-2017

Wethouder Teeninga
16.00359

Besluit:
1. De ‘Subsidieverordening isolatiemaatregelen 2016 2017’ vast te stellen
3.

projectbureau W aterfront
Definitief Ontwerp Boulevardgebied Waterfront
Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen
met het Definitief Ontwerp Boulevardgebied Waterfront

Wethouder Teeninga
16.00358
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Nr.
4.

5.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00352

Besluit:
1. In het vierde kwartaal van 2016 nadere besluitvorming
te laten plaatsvinden over het MJOP als basis voor de
Kadernota 2018-2021.
2. In het vierde kwartaal van 2016 nadere besluitvorming
te laten plaatsvinden over energiebesparende
maatregelen en andere duurzaamheidsinvesteringen
binnen het MJOP op basis van een onderbouwing van
de inverdieneffecten.
3. De raad bij begrotingswijziging voorstellen een krediet
beschikbaar te stellen van € 1.424.744,- (inclusief niet
verrekenbare BTW ) voor het uitvoeren van het
werkplan 2016 (gebaseerd op het concept MJOP), en
te dekken uit de ‘Voorziening groot onderhoud
gebouwen en technische installaties’.
4. Bij uitbreiding van vastgoed de financiële
consequenties voor het onderhoud te betrekken bij de
aankoop- of nieuwbouwafweging.

Bijlage is niet openbaar

Domein Samenleving
Evenementenbeleid (geluid en kleine evenementen)

Burgemeester Van Schaik
16.00357

Besluit:
1. In te stemmen met het beleid vergunningverlening
muziekgeluid in de buitenlucht.
2. In te stemmen met het beleid vergunningverlening
kleine evenementen in de buitenlucht.
3. Dit beleid bekend te maken en uit te voeren.
6.

Domein Samenleving
Beantwoording vragen Stadslab

Burgemeester Van Schaik
16.00355

Besluit:
1. De schriftelijke vragen van de PvdA over het niet
verder gaan van het Stadslab Harderwijk te
beantwoorden middels bijgevoegde concept brief.
7.

Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelijke vragen Stadspartij Harderwijk
Anders over transparantie
Besluit:
De beantwoording van de schriftelijke vragen van
Stadspartij Harderwijk Anders over transparantie vast te
stellen op de wijze zoals in de conceptbrief is verwoord.

Wethouder De Jong
16.00356
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Nr.

Afdeling
Onderwerp

Portefeuillehouder
Nummer

8.

Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelijke raadsvragen (ChristenUnie)

Burgemeester Van Schaik
16.00354

Besluit:
1. In te stemmen met bijgaande (concept) beantwoording
9.

Domein Ruimte
verzoek verlenging vervangings- en ligplaatsvergunning
woonboot Vissershaven 8

Wethouder De Jong
16.00353

Besluit:
1. Vergunning te verlenen voor het verlengen van de
vervangings- en ligplaatsvergunning van 2 juli 2011
voor een nieuw te bouwen woonschip voor het adres
Vissershaven 8 te Harderwijk.
2. Daarbij de maximale verlengingstermijn van twee jaar
toe te staan tot uiterlijk 23 juli 2018, conform
bijgaande (concept)beschikking en de voorwaarden
van de vergunning van 7 juli 2011.
10.

11.

Domein Ruimte
Verkoop bouwkavels Fokko Kortlanglaan

Wethouder De Jong
16.00349

Besluit:
1. In te stemmen met de verkoop van twee
woningbouwkavels, gelegen aan de Fokko
Kortlanglaan, één en ander conform de in dit voorstel
genoemde voorwaarden en koopsommen.
2. De verkoop van de bouwkavels te laten uitvoeren door
Brandt W oningmakelaars en Van der Hoek
Makelaardij.
3. De raad bij begrotingswijziging voor te stellen:
voor bodemonderzoekskosten een krediet
beschikbaar te stellen van € 3.000,- en deze
kosten te dekken uit het beschikbare krediet voor
bodemonderzoek in de rondexploitatie Drielanden,
deelgebied Groene Zoom;
voor verkoopkosten een krediet beschikbaar te
stellen van € 16.930,- en dit bedrag ten laste te
brengen van de grondexploitatie Drielanden,
deelgebied Groene Zoom.

met uitzondering van de
vertrouwelijke bijlagen

Domein Ruimte
Zuiderzeestraatweg 64 beslissing op bezwaar

Wethouder Van Noort
16.00348

Besluit:
1. Het bezwaarschrift van J. Buitenhuis van bureau

(met uitzondering van namen
van bezwaarmakers)
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
Vangrail de dato 5 januari 2016, ingediend namens de
gebruiker van het perceel Zuiderzeestraatweg 64
tegen de opgelegde last onder dwangsom de dato 17
december 2015, conform het advies van de
bezwarencommissie, ongegrond te verklaren;
2. Het bezwaarschrift de dato 24 januari 2016 van de
indiener van het handhavingsverzoek, met betrekking
tot de Zuiderzeestraatweg 64 en 60A, ongegrond te
verklaren, conform het advies van de
bezwarencommissie;
3. Het bestreden besluit, de last onder dwangsom de
dato 17 december 2015, inzake de bedrijfsmatige
activiteiten aan de Zuiderzeestraatweg 64 in stand te
laten, met dien verstande dat de begunstigingster mijn
wordt bepaald op uiterlijk binnen zes weken na
dagtekening van de beslissing op bezwaar.
4. Het bestreden besluit de dato 16 februari 2016,
inhoudende de afwijzing van het verzoek tot
handhaving met betrekking tot de activiteiten van de
Drijvende Ambachtsschool, in stand te laten;
5. De domeinmanager Ruimte mandateren om het onder
3. genoemde besluit in te trekken, indien en zodra
concreet zicht op legalisatie bestaat middels een ter
inzage gelegd ontwerp wijzigingsplan.

Portefeuillehouder
Nummer

12.

Domein Ruimte
Zuiderzeestraatweg 113

Wethouder De Jong
16.00346

Besluit:
1. De wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan
Hierden dorp op perceel Zuiderzeestraatweg 113 te
laten vervallen.
2. De eigenaar van het perceel Zuiderzeestraatweg 113
de mogelijkheid te bieden een woning te bouwen op
zijn perceel middels het doorlopen van een
bestemmingsplanprocedure (postzegelplan) en daarna
een omgevingsvergunning.
3. Een anterieure overeenkomst op te stellen waarin alle
voorwaarden omschreven staan waar aan voldaan
moet worden voordat de procedure doorlopen zal
worden.
13.

Domein Ruimte
Intrekken maatwerkvoorschriften Dierenopvangcentrum De
Ark
Besluit:
1. De maatwerkvoorschriften op grond van het

Wethouder Van Noort
16.00345
besluit openbaar nadat
belanghebbenden op de
hoogte zijn gebracht
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
Activiteitenbesluit milieubeheer van rechtswege van
toepassing zijn voor Dierenopvangcentrum De Ark in
te trekken.

Portefeuillehouder
Nummer

14.

Domein Ruimte
Beslissing op het bezwaar

Wethouder Van Noort
16.00343

Besluit:
1. Het bezwaarschrift d.d. 30 november 2015, ingediend
tegen het besluit van 23 oktober 2015, waarbij is
besloten de verbeurde dwangsom in te vorderen,
conform het advies van de bezwaarschriftencommissie
ongegrond te verklaren.
2. Het bestreden besluit d.d. 23 oktober 2015 in stand te
laten.
3. De domeinmanager/plaatsvervangend domeinmanager
Domein Ruimte te mandateren voor de afhandeling
van de beslissing op bezwaar.
15.

Domein Ruimte
Afsluiting realisatie fase OAS Harderwijk e.o.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de OAS
Harderwijk e.o.;
2. In te stemmen met het afsluiten van het OAS -traject
(optimalisatiestudie en realisatie van
verbeteringsmaatregelen) en over te gaan naar de
beheerfase;
3. Het voornemen te hebben bijgaande
Bestuursovereenkomst BOAS WHEP 2016 (beheer
maatregelen OAS Harderwijk e.o.) aan te gaan.
De burgemeester besluit:
4. Met toepassing van artikel 171 lid 2 van de
Gemeentewet de ondertekening van de onder 3
bedoelde samenwerkingsovereenkomst op te dragen
aan wethouder De Jong.

16.

Communicatie van de genomen besluiten

17.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder De Jong
16.00342

