Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 12/07/2016 week 28.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Afzien van ontwikkeling fietsbrug Harderweide

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
16.00417

Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen af te zien van de
ontwikkeling van een fietsbrug tussen Harderweide
en Strand Horst zoals omschreven in de structuurvisie
Drielanden west 2015.
2. De gemeenteraad voorstellen de gereserveerde
middelen voor de fietsbrug, ad € 1.500.000, beschikbaar te houden voor het realiseren van een
of meerdere kwaliteitsimpulsen binnen Harderweide.
2.

Domein Ruimte
Erfpacht/verkoop gronden Bedrijvenpark De Tonsel

Wethouder De Jong
16.00414

Besluit:
1. Aan Autobedrijf Van de Bunte B.V. in erfpacht uit te
geven een perceel bedrijventerrein, gelegen aan de
Zuiderbreedte op Bedrijvenpark De Tonsel.
2. Aan HAMU Onroerend Goed B.V. te verkopen een
perceel bedrijventerrein, gelegen aan de
Zuiderbreedte op Bedrijvenpark De Tonsel.
3.

Domein Ruimte
Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (tweede
wijziging)
Besluit:
1. In te stemmen met het wijzigen van de
Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (tweede
wijziging), waarbij de bestaande regeling wordt
vervangen door de bij dit besluit gevoegde en
hiervan deel uitmakende regeling.
2. Wethouder J. de Jong aan te wijzen als lid en
wethouder P. Teeninga aan te wijzen als
plaatsvervangend lid van het bestuur van de
bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht.

Wethouder De Jong
16.00413

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Aanvraag vangnetuitkering 2015

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
16.00416

Besluit:
1. Vast te stellen wat de gemeente in 2015 feitelijk
heeft gedaan om het tekort op het Pw-budget het
hoofd te bieden en hoe zij de resultaten daarvan
kwalificeert.
2. Kennis te nemen van de documenten behorende
bij de aanvraag vangnetuitkering 2015.
3. In te stemmen met het indienen van de aanvraag
vangnetuitkering 2015.
4. De raad per brief te informeren over de aanvraag
vangnetuitkering 2015 en de voorbereidingen voor
de vangnetuitkering 2016.
5.

Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording vragen schriftelijke van fractie
Gemeentebelang over eventuele straatnaam vernoeming
Johan Cruijff

Wethouder De Jong
16.00418

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
6.

Domein Bestuur en Organisatie
Naamgeving Openbare Ruimte
Besluit:
1. het verslag van de openbare vergadering van de
commissie Naamgeving op 2 juni 2016 voor
kennisgeving aan te nemen;
2. in te stemmen met het advies van de commissie
Naamgeving voor de beslispunten 1 t/m 4 en
11 t/m 24;
3. te besluiten conform bijgevoegd collegebesluit:
Besluit Naamgeving 2016 juni met het Corsa nummer
h16.0022246.

7.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder De Jong
16.00402

