Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 21/06/2016 week 25.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
opladen elektrische auto's in de openbare ruimte

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
16.00367

Besluit:
1. Het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren
door het (laten) realiseren van extra oplaadpunten in
de openbare ruimte;
2. In te stemmen met faciliteren van laadpalen voor
elektrische voertuigen in de openbare ruimte via het
open marktmodel;
3. Vast te stellen bijgaande ‘Beleidsregels voor laadpalen
Harderwijk 2016’ en als afwegingskader gebruiken bij
aanvragen van laadpalen;
4. De beleidsregels in werking laten treden door een
bekendmaking/publicatie op de gemeentepagina van
het Kontakt en op de gemeentelijke website (artikel
3:42 Algemene wet bestuursrecht) en ter inzage
leggen in de Stadswinkel van het stadhuis.
5. Een overeenkomst aan te gaan met Allego b.v. te
Arnhem voor het exploiteren van laadpalen voor
elektrische voertuigen;
6. De manager van het Stadbedrijf te mandateren om de
overeenkomst aan te gaan en te ondertekenen.
2.

Domein Samenleving
Voorlopige beoordeling Programma en Overzicht 2017
onderwijshuisvesting PO (V)SO en VO
Besluit:
1. Het Programma 2017 voorlopig vast te stellen zoals
opgenomen in bijlage 1, en de schoolbesturen om hun
visie hierover vragen.
2. a. Het bekostigingsplafond van de voorzieningen in de
onderwijshuisvesting voor 2017 voor het Primair
Onderwijs voorlopig vast te stellen op € 2.237.696, -;
b. Het bekostigingsplafond van de voorzieningen in de
onderwijshuisvesting voor 2017 voor het Voortgezet en
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs voorlopig vast te
stellen op € 0,-.

Wethouder Teeninga
16.00370
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Nr.

Afdeling
Onderwerp

Portefeuillehouder
Nummer

3.

Domein Ruimte
Concept Marktverordening Harderwijk 2016

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00366

Besluit:
1. De nieuwe Marktverordening Harderwijk 2016 (zie
bijlage) in concept vast te stellen.
2. Deze verordening bekend te maken en zes weken ter
inzage te leggen voor inspraak.
4.

Domein Ruimte
Beslissing op aanvraag tegemoetkoming in planschade

Wethouder De Jong
16.00371

Besluit:
De aanvraag om een tegemoetkoming in planschade
(I15.006604) overeenkomstig het advies van Stichting
Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam af te
wijzen.
5.

Domein Bestuur en Organisatie
Realisatie archiefbewaarplaats

Wethouder De Jong
16.00368

Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen een krediet van €
450.000, exclusief compensabele BTW, beschikbaar te
stellen voor de realisatie van een archiefbewaarplaats
voor archiefbescheiden ouder dan 20 jaar en de
kapitaallasten van € 45.750 te dekken uit de stelpost
meerjarenbegroting, zoals in 2012 is vastgesteld;
2. Het project realisatie archiefbewaarplaats als
deelproject onder te brengen in het project renovatie
stadhuis;
3. De heer J. Ike aan te wijzen als budgethouder.
6.

Meerinzicht
LOGA circulaire 31 mei 2016: revisie integrale toelichting
bij de CAR/UWO

Wethouder De Jong
16.00365

Besluit:
1. LOGA circulaire 31 mei 2016: Revisie integrale
toelichting bij de CAR/UWO vast te stellen, inclusief de
bijlagen
7.

Meerinzicht 2e fase
Afsluiten geldlening
Besluit:
1. Geldleningen, met mogelijk verschillende

Wethouder De Jong
16.00363
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
aflossingstermijnen, aan te trekken met een totaal van
€ 90.000.000,- tegen de geldende marktrente.
2. De directeur van het domein Bestuur en Organisatie te
mandateren deze transacties af te sluiten.

Portefeuillehouder
Nummer

8.

Domein Ruimte
Vaststelling bestemmingsplan 1e herziening Drielanden West 1e fase 2015

Wethouder Teeninga
16.00361

Besluit:
De raad voor te stellen het bestemmingsplan '1e
herziening Drielanden-West 1e fase 2015', bestaande uit
de geometrische planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO NL.IMRO.0243.BP00170-0002 met
bijbehorende bestanden, ongewijzigd vast te stellen.

