Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 05/07/2016 week 27.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Aanvulling Mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
16.00403

Besluit:
1. Het 'Mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015'
(hierna Mandaatbesluit) aan te vullen met het
mandaat- en volmacht besluit in bijlage 1, ten behoeve
van de uitvoering van de VSV/RMC taak.
2. Dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend te
maken en te publiceren op de website.
2.

Domein Samenleving
Lokalenverdeling Scholen goed onder dak 2016-2017

Wethouder Teeninga
16.00406

Besluit:
1. De lokalenverdeling voor 2016 -2017 voor het Primair
Onderwijs vast te stellen zoals opgenomen in de
bijlage ‘Scholen goed onder dak 2015-2016’.
2. Voor schooljaar 2016-2017 toestemming te verlenen
voor de verhuursituaties zoals genoemd in de bijlage
‘Scholen goed onder dak 2016-2017’.
3.

Domein Samenleving
Brief aan de raad m.b.t. voortgang volwasseneneducatie
en bibliotheekwerk
Besluit:
1. Kennis te nemen van brief aan de raad met betrekking
tot de voortgang van de volwasseneneducatie en het
bibliotheekwerk.
2. De raad op de hoogte te brengen van de voortgang
van de volwasseneneducatie en het bibliotheekwerk
door middel van brief.

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00407

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Raadsinformatiebrief A28

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00409

Besluit:
De gemeenteraad middels raadsinformatiebrief te
informeren over de stand van zaken 'lobby A28'
5.

Domein Samenleving
Duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs (bijlage
verordening financiële en materiele gelijkstelling)
Besluit:
1. De bijlage 'Duurzaamheidsmaatregelen primair
onderwijs 2016' vast te stellen als bijlage bij de
verordening financiële en materiële gelijkstelling
onderwijs 2009 en de begroting overeenkomstig te
wijzigen;
2. De raad vragen een krediet beschikbaar te stellen
van € 2.000.000,- ten laste van de stelpost
meerjarenbegroting, ten behoeve van de uitvoering
van de bijlage 'Duurzaamheidsmaatregelen primair
onderwijs 2016' als bijlage bij de verordening
financiële en materiële gelijkstelling onderwijs 2009.

6.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Teeninga
16.00405

