Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 19/07/2016 week 29.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Herbenoeming de heer P.J. Toussaint als lid CAI
Harderwijk

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
16.00430

Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen de heer P.J. Toussaint
te herbenoemen als bestuurslid van de Stichting Centrale
Antenne Inrichting Harderwijk.
2.

Domein Ruimte
Kredietaanvraag voor het bouwrijp maken van de eerste
fase Harderweide, Drielanden

Wethouder Teeninga
16.00422
m.u.v. bedragen

Besluit:
1. De raad voor stellen een krediet beschikbaar te stellen
van € XXXX exclusief de BTW voor het bouwrijp
maken van de eerste fase Harderweide, Drielanden.
2. Het krediet dekken uit de exploitatie Drielanden,
deelgebied Harderweide.
3.

Domein Ruimte
Kredietaanvraag rioleringswerkzaamheden Weiburglaan,
Beemd, Stationsplein, Stationslaan, Oranjepark en
Oranjelaan
Besluit:
1. De raad voorstellen en krediet beschikbaar te stellen
van in totaal: € XXXX.
2. Het krediet als volgt te dekken uit
onderhoudsegalisatie voorziening gemeentelijke
watertaken:
- € XXXX ten laste van calamiteiten buffer;
- € XXXX ten laste van reguliere
verbetering/vervanging.

Wethouder De Jong
16.00429
m.u.v. bedragen
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Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Principeverzoek toepassing wijzigingsbevoegdheid Fokko
Kortlanglaan 119/127

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
16.00423

Besluit:
De bereidheid uitspreken in principe medewerking te
verlenen aan het ingediende verzoek van de eigenaar
om gebruik te maken van de in het bestemmingsplan
Drielanden – Groene Zoom opgenomen
wijzigingsbevoegdheid.
5.

Domein Ruimte
Kredietaanvraag bouw- en woonrijp maken
Drielanden - Groene Zoom

Wethouder Teeninga
16.00433

Besluit:
1. De raad voor te stellen bij begrotingswijziging een
krediet beschikbaar te stellen van € 220.000, (exclusief compensabele BTW ) voor het bouw- en
woonrijp maken van het gebied ‘Drielanden Werklandschap Oost’ (Tonsel zuid) en dit ten laste te
brengen van de grondexploitatie Drielanden,
deelgebied Groene Zoom.
2. De raad voor te stellen bij begrotingswijziging een
krediet beschikbaar te stellen van € 80.000, - (exclusief
compensabele BTW) voor het bouw- en woonrijp
maken van een tweetal te verkopen bouwkavels in het
gebied ‘de Groene Zoom’ en dit ten laste te brengen
van de grondexploitatie Drielanden, deelgebied
Groene Zoom.
3. De raad voor te stellen bij begrotingswijziging ee n
aanvullend krediet beschikbaar te stellen van
€ 30.000,- (exclusief compensabele BTW ) voor het
woonrijp maken van de kavels langs de Kolbaanweg
en dit ten laste te brengen van de grondexploitatie
Drielanden, deelgebied Groene Zoom.
6.

Domein Ruimte
Zuiderzeestraatweg 64 wijzigingsplan ter inzage legging
Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan
Zuiderzeestraatweg 64.
2. Het ontwerpwijzigingsplan Zuiderzeestraatweg 64
vrij te geven voor de wettelijke procedure
(terinzagelegging) met mogelijkheid om zienswijzen
in te dienen voor belanghebbenden.

Wethouder De Jong
16.00426
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
3. Geen inspraak en vooroverleg toe te passen op
het ontwerpwijzigingsplan Zuiderzeestraatweg 64.

Portefeuillehouder
Nummer

7.

Domein Ruimte
Verhuur pand aan de Fokko Kortlanglaan 181 te
Harderwijk

Wethouder De Jong
16.00436
m.u.v. bedragen

Besluit:
1. De verhuur van het pand Fokko Kortlanglaan 181 te
Harderwijk aan Educare, locatie De Lelie, te verlengen
voor de periode van twee schooljaren, zijnde 20162017 en 2017-2018, ingaande 1 augustus 2016 en
eindigende op 1 augustus 2018, voor een
kostendekkende huurprijs van € XXXX per jaar,
inclusief kosten voor onderhoud en verzekering.
2. De gevolgen van de verhuur via een wijziging van
de productenraming te verwerken in de
meerjarenbegroting 2016-2019.
8.

Domein Samenleving
Convenant Regionale samenwerking Beschermd Wonen
en maatschappelijke opvang centrumgemeente Zwolle

Wethouder Van Noort
16.00431

Besluit:
1. In te stemmen met het convenant regionale
samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke
opvang centrumgemeenteregio Zwolle.
2. De burgemeester het convenant namens de gemeente
Harderwijk te laten ondertekenen.
9.

Domein Samenleving
Oprichting Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
Besluit:
In acht nemende dat de raad geen bedenkingen en
wensen heeft ingediend d.d. 7 juli 2016:
1. In te stemmen met de oprichting van de stichting Veilig
Thuis Noord Oost Gelderland in juli 2016 conform
bijgevoegde statuten waarin naast een Raad van
Bestuur en een Raad van Toezicht een Vergadering
van Gemeenten met specifieke bevoegdheden is
opgenomen.
2. In te stemmen met de inrichting van de toekomstige
organisatie conform het bedrijfskundig inrichtingsplan
en de directeur-bestuurder opdracht te geven om
binnen dit kader (inclusief het financiële kader) de
organisatie per 1 januari 2017 operationeel vorm te
geven.

Wethouder Van Noort
16.00434
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
3. In te stemmen met het structureel beleggen van de
niet-wettelijke taken ‘Meldpunt Jeugdprostitutie &
Loverboys’ en ‘Tijdelijk Huisverbod’ en het in 2017
van de niet-wettelijke taak ‘Zorgmeldingen Jeugd van
Politie’ bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.
4. In te stemmen met het transitieplan zodat een
verantwoorde overgang van de huidige
projectorganisatie naar de zelfstandige stichting per
1 januari 2017 mogelijk is.
5. In te stemmen met een vergadering Gemeente waarbij
Harderwijk een van de deelnemende gemeente is.

Portefeuillehouder
Nummer

10.

Domein Ruimte
Principe uitspraak medewerking woningbouw kerk
Marnixstraat 1A

Wethouder De Jong
16.00419

Besluit:
In principe in te stemmen met het ingediende verzoek
om de locatie kerk Marnixstraat 1A te herontwikkelen
tot ca. 16 seniorenappartementen.
11.

projectbureau W aterfront
Voortgangsrapportage nr 28 W aterfront
Besluit:
Voortgangsrapportage nr 28 W aterfront vast te stellen.

12.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Teeninga
16.00435

