Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 26/07/2016 week 30.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Mandaat afhandeling Mc. Donald's

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00445

Besluit:
1. De Domeinmanager Ruimte mandateren om te
beslissen op het verzoek om versnelde
inwerkingtreding met betrekking tot de aanvraag
omgevingsvergunning voor nieuwbouw Mc Donald’s
restaurant op het terrein ‘de Harder’.
2. De Domeinmanager Ruimte mandateren om te
beslissen op de aanvraag omgevingsvergunning voor
nieuwbouw Mc Donald’s restaurant, inclusief de
afhandeling van nader in te dienen zienswijzen mits
deze geen betrekking hebben op het onderdeel
afwijken bestemmingsplan.
2.

Domein Ruimte
Knardijk W est 4a beslissing op bezwaar AKD
Besluit:
1. Het bezwaarschrift de dato 25 februari 2016, ingediend
door AKD Advocaten, conform het advies van de
onafhankelijke bezwarencommissie, niet -ontvankelijk
te verklaren ten aanzien van hun cliënten zijnde één
bewoner in de Zeebuurt en twee bedrijven op Lorentz.
2. Het bezwaarschrift de dato 25 februari 2016, ingediend
door AKD Advocaten, ingediend namens de 6
supermarkten, gedeeltelijk gegrond te verklaren waar
het betreft het motiveringsgebrek op de onderdelen
‘verkeer en parkeren’, ‘flora en fauna’ en
‘luchtkwaliteit’ en voor het overige ongegrond te
verklaren.
3. Het bestreden besluit, conform het advies van de
bezwarencommissie, in stand te laten, onder
aanvulling van de motivering op de onderdelen
‘verkeer en parkeren’, ‘flora en fauna’ en
‘luchtkwaliteit’.
4. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen
omdat het bestreden besluit niet wordt herroepen
wegens een aan ons toe te rekenen onrechtmatigheid.

Wethouder De Jong
16.00447

-2-

Nr.
3.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Knardijk W est 4a beslissing op bezwaar Sluiskes

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00448

Besluit:
1. Het bezwaarschrift van 24 maart 2016, ingediend door
drs. G.J.A. Sluiskes, namens een 34-tal ondernemers
in de binnenstad, tegen de tijdelijke
omgevingsvergunning voor Dirk van den Broek op de
locatie ‘De Harder’, conform het advies van de
onafhankelijke bezwarencommissie, niet ontvankelijk
te verklaren.
2. Het bestreden besluit, de tijdelijke
omgevingsvergunning de dato 18 februari 2016, ons
kenmerk W2015-0565/I15.11527, in stand te laten.
4.

Domein Ruimte
Newtonweg rotonde beslissing op bezwaar reclame -uiting

Wethouder De Jong
16.00452

Besluit:
1. Het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning
de dato 22 maart 2016 voor een reclame-uiting op
de rotonde bij de Newtonweg, conform het advies van
de bezwarencommissie, niet ontvankelijk te verklaren.
2. Het besteden besluit, de omgevingsvergunning de dato
22 maart 2016, ons kenmerk W2016-0012, in stand
te laten.
5.

Domein Samenleving
Hulp bij Huishouden W mo: ontwerp-AMvB en uitspraak
CRvB
Besluit:
1. Vooralsnog geen ander tarief Hulp bij het Huishouden
vaststellen op basis van een nog vast te stellen
Algemene Maatregel van Bestuur en een (nog vast
te stellen) cao voor Verpleeg,- Verzorgingshuizen en
Thuiszorg.
2. Zodra besluitvorming heeft plaatsvonden als bedoeld
onder 1 het reële tarief berekenen en de gevolgen
daarvan nader bezien.
3. Dit besluit ter kennisname voor te leggen aan de
gemeenteraad mede met het oog op de brief van
de FNV van 28 juni 2016.

Wethouder Van Noort
16.00415
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Nr.
6.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Bakkersweg verzoek tot handhaving

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
16.00454

Besluit:
Het verzoek tot handhaving tot verwijdering van de
duivenhokken op het perceel Bakkersweg (ongenummerd)
toe te wijzen, waarbij de begunstigingstermijn wordt
gesteld op 1 januari 2018 en de hoogte van de dwangsom
te bepalen op een éénmalig bedrag van € 2.500,-.
7.

Domein Samenleving
Aanbesteding rolstoelen/scootmobielen W mo 2017

Wethouder Van Noort
16.00412

Besluit:
1. In te stemmen met de uitgangspunten, zoals genoemd
in bijlage 1.
2. Bij deze aanbesteding een overeenkomst aan te gaan
met één leverancier.
3. De Teamleider W mo mandaat te verlenen tot het
vaststellen van de conceptofferte aanvraag.
4. De inkoopcoördinator ISNV te machtigen tot het
uitvoeren van deze aanbesteding.
8.

Domein Bestuur en Organisatie
Meicirculaire Gemeentefonds 2016

Wethouder De Jong
16.00420

Besluit:
1. Kennis te nemen van de Meicirculaire Gemeentefonds
2016.
2. De uitkomsten voor de jaren 2014 t/m 2016 te
betrekken bij de Management- en Bestuursrapportage
2016.
3. De financiële effecten voor de jaren 2017 -2020 te
verwerken in de Themabegroting 2017-2020.
4. De raad per brief te informeren.
9.

Domein Ruimte
Parkeerproblematiek manege Rantrime te Hierden
Besluit:
Onder de in dit voorstel omschreven voorwaarden aan
Rijvereniging De Randmeerruiters in erfpacht uit te geven
een perceel grond, gelegen aan de Tweede Parallelweg,
ter grootte van ongeveer 4.237 m2.

Wethouder De Jong
16.00455
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Nr.
10.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Exploitatie overeenkomst met NS over de fietsenstalling
Stationsomgeving

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
16.00446
m.u.v. bedragen

Besluit:
1. De exploitatie overeenkomst met de NS over de
fietsenstalling Stationsomgeving door de burgemeester
laten ondertekenen
2. De bijdrage voor 2016 van € XXXX te betrekken
bij de bestuursrapportage en de bijdrage voor 2017
van € XXXX op te nemen in de Themabegroting 20172020 ten laste van het begrotingssaldo. De structurele
bijdrage ad € XXXX vanaf 2018 als bestuurlijke
verplichting op te nemen in de Kadernota 2018-2021.
11.

Domein Ruimte
Notitie 'Visie op CPO in Harderwijk'

Wethouders De Jong en
Teeninga
16.00437

Besluit:
In te stemmen met de notitie ‘Visie op CPO in Harderwijk’.
12.

13.

Domein Ruimte
Havenvisie Harderwijk 2016

Wethouder De Jong
16.00453

Besluit:
1. het 'Eindverslag inspraak concept Havenvisie
Harderwijk 2016' vast te stellen;
2. in te stemmen met de n.a.v. de inspraakreacties
gewijzigde Havenvisie Harderwijk 2016;
3. in te stemmen met uitvoeringsbesluiten op basis
van de Havenvisie Harderwijk 2016;
4. de financiële effecten van de uitvoeringsbesluiten
5. te betrekken bij de Kadernota 2018-2021;
6. de Havenvisie Harderwijk 2016 voor vaststelling
aan te bieden aan de raad;
7. de belanghebbenden schriftelijk op de hoogte te
brengen van het besluit van het college en het vervolg
van het besluitvormingsproces.

NB vezendlijst insprekers is
NIET OPENBAAR

Uitnodigingen conform advies secretaris

