Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 28/06/2016 week 26.

Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording toezeggingen debat Kadernota

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00395

Besluit:
De toezeggingen gedaan bij het debat over de kadernota
2017 - 2020 beantwoorden op de wijze zoals in de
conceptbrief is verwoord.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Verrekening neveninkomsten 2015

Wethouder De Jong
16.00394

Besluit:
Geen neveninkomsten te verrekening over 2015 voor de
leden van het college van burgemeester en wethouders.
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Stand van zaken moties (juni 2016)

Burgemeester Van Schaik
16.00393

Besluit:
De lijst met de stand van zaken over de afdoening van
moties (juni 2016) vast te stellen en via de Griffie
beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.
4.

Domein Bestuur en Organisatie
Doorontwikkeling Meerinzicht
Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen om het
principebesluit te nemen om te komen tot de
doorontwikkeling van de bestaande
gemeenschappelijke regeling Meerinzicht door:
a. Naast alle bedrijfsvoeringstaken (fase 1 en 2,
waarover in het verleden besluiten zijn genomen)
b. Tevens de uitvoeringstaken van het sociaal domein,
conform de vastgestelde contourennota sociaal
domein in de gemeenteraadsvergadering van 21
april 2016, in de GR Meerinzicht onder te brengen
en

Wethouder De Jong
16.00392
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Afdeling
Portefeuillehouder
Onderwerp
Nummer
c. Daarom géén aparte juridische entiteit (GR) voor de
taken in het sociaal domein te vormen, naast de
reeds bestaande GR Meerinzicht.
2. Dit besluit aan te bieden aan de OR’s van de drie
gemeenten, de OR SDV, Meerinzicht en de OR RNV
ter informatie;
3. De kosten voor de totstandkoming van het
organisatieplan te dekken uit de beschikbaar gestelde
implementatiemiddelen voor het sociaal domein.

5.

Meerinzicht 2e fase
Wagenparkbeheer

Wethouder De Jong
16.00386

Besluit:
1. Het Wagenparkbeheerplan 2016-2020 vast te stellen
als leidraad voor een effectieve en efficiënte inzet van
de beschikbare tractiemiddelen voor het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte.
2. Op basis van het ‘Mandaatbesluit gemeente
Harderwijk 2015’ aan de directeur Bestuur &
Organisatie mandaat te verlenen voor het beschikken
over de Stelpost jaarlasten aanschaf tractiemiddelen
en toestemming te verlenen tot onder-mandaat aan de
manager van het Stadsbedrijf.
3. Het ‘Mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015’
(bevoegdhedenregister) overeenkomstig te wijzigen.
4. De leidraad aan te passen, zodat er een afweging
dient plaats te vinden tussen duurzaamheid en kosten
vanwege de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft,
waarbij de variant voor elektrisch rijden nadrukkelijk
wordt meegenomen.
5. Op korte termijn 4 personenvoertuigen uitvoeren in
een elektrische variant.
6.

Domein Samenleving
Toezichtinformatie handhaving kinderopvang 2015
Besluit:
1. De toezichtinformatie handhaving kinderopvang 2015
vast te stellen;
2. De toezichtinformatie handhaving kinderopvang 2015
toe te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs en
ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad.

Wethouder Van Noort
16.00385
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Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
informeren gemeenteraad voortgang Stad als Podium

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
16.00384

Besluit:
1. De raad te informeren over de voortgang van het
project De Stad als Podium door middel van
bijgevoegde brief (bijlage 1).
2. De vragen ex art. 32 met betrekking tot De Stad als
Podium die zijn gesteld door de heer D. Koning (CDA fractie gemeenteraad)
8.

Domein Ruimte
Vorming van woningmarktregio

Wethouder De Jong
16.00387

Besluit:
1. Om een aanvraag tot vorming van een
woningmarktregio bij het ministerie van BzK in te
dienen, waarbij de woningmarktregio bestaat uit de
gemeenten: Amersfoort, Baarn, Eemnes, Leusden,
Nijkerk, Soest, Woudenberg, Bunschoten, Elburg,
Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten, Oldebroek en
Zeewolde.
2. De gemeenteraad te informeren middels raadsbrief.
9.

Domein Ruimte
vaststelling naleefstrategie ODNV

Wethouder Teeninga
16.00383

Besluit:
1. instemmen met de beleidsnotitie "Nalevingsstrategie
aan ODNV overgedragen taken 2016-2019";
2. de beleidsnotitie "Nalevingsstrategie aan ODNV
overgedragen taken 2016-2019" conform de
inspraakverordening ter inzage te leggen.
10.

Domein Bestuur en Organisatie
Convenant Informatiedeling Veiligheidshuis NOG
Besluit:
Kennis te nemen van het convenant Informatiedeling
Veiligheidshuis NOG en deze te laten ondertekenen
door de burgemeester tijdens het Districtelijk Veiligheids
Overleg op 30 juni 2016.

Burgemeester Van Schaik
16.00389
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Nr.
11.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Invoeren jeugdlintje
Besluit:
1. Het jeugdlintje in te voeren.
2. Uitreiking van de lintjes op de internationale dag van
de rechten van het kind te laten plaatsvinden .

12.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
16.00381

