Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 02/08/2016 week 31.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Zienswijze scheidingsvoorstel Omnia Wonen

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00460

Besluit:
1. In te stemmen met de administratieve scheiding
tussen DAEB en niet-DAEB zoals beschreven in het
scheidingsvoorstel.
2. Omnia Wonen hierover middels brief te informeren.
2.

Domein Samenleving
Beslissing op bezwaar afwijzen verzoek tot
schuldhulpverlening

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00457

Besluit:
1. Het advies van de bezwaarschriftcommissie
over te nemen.
2. Het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren en
de oorspronkelijke beschikking in stand te laten.
3. Beslissing op bezwaar kenbaar te maken door
brief te sturen.
4. Een afschrift van deze brief aan de
zwaarschriftencommissie te sturen.
3.

Domein Ruimte
Vaststelling bestemmingsplan 'Lorentz I en II Einsteinstraat 5'
Besluit:
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Lorentz I
en II - Einsteinstraat 5' conform bijgevoegd
raadsbesluit vast te stellen.
2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan voor dit
bestemmingsplan vast te stellen.

Wethouder De Jong
16.00462

-2-

Nr.
4.

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

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00461

Besluit:
1. Het bezwaarschrift van mw. mr. M. Holtkamp van AKD
N.V., ingediend namens één natuurlijke persoon, twee
ondernemers op industrieterrein Lorentz en zes
supermarkten, tegen de omgevingsvergunning ‘uitweg’
voor de tijdelijke Dirk van den Broek aan de Knardijk
West 4a, conform het advies van de
bezwaarschriftencommissie niet ontvankelijk te
verklaren.
2. Het bestreden besluit, de omgevingsvergunning
‘uitweg’ de dato 1 april 2016, voor het realiseren van
een uitweg aan de Knardijk West 4a, in stand te laten.
3. Het verzoek om proceskostenvergoeding op grond van
artikel 7:15 Awb af te wijzen.
5.

Domein Ruimte
Hoofdweg 2 beslissing op bezwaar

Wethouder De Jong
16.00459

Besluit:
1. Het bezwaarschrift van Mr. L. Bolier de dato 5 april
2016, door ons ontvangen op 6 april 2016, tegen de
afwijzing van het handhavingsverzoek met betrekking
tot de locatie Hoofdweg 2, conform het advies van de
bezwaarschriftencommissie, niet ontvankelijk te
verklaren.
2. Het bestreden besluit, de reactie op het
handhavingsverzoek de dato 22 maart 2016, in stand
te laten.
6.

Domein Ruimte
Voorbereidingsbudget terrein Kranenburg-Noord
Besluit:
De raad voor te stellen voor de uitvoering van
werkzaamheden op en ten behoeve van de
(gedeeltelijke) aankoop van het terrein Kranenburg -Noord
een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van
€ 100.000,-, genoemd bedrag ten laste te brengen
van de algemene reserve en de begroting overeenkomstig
aan te passen.

Wethouder De Jong
16.00443

-3-

Nr.
7.

8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Beslissing op bezwaar

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00465

Besluit:
1. Het bezwaarschrift met nummer h160011096 tegen de
toekenning van de nummeraanduidingen Grensweg 9B
en 9C te Hierden kennelijk niet-ontvankelijk te
verklaren conform de conclusies van het advies van de
onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, onder
aanvulling van de motivering zoals opgenomen in de
bij dit besluit behorende brief (beslissing op bezwa ar)
gericht aan bezwaarde.
2. Een nummerverwijsbord te plaatsen ter vergroting van
de vindbaarheid van de objecten Grensweg 9B en 9C
en de daarop volgende oneven nummers.

m.u.v. persoonsgegevens
(inclusief de daaartoe
herleidbare gegevens) van
bezwaarde

Domein Bestuur en Organisatie
Beslissing op bezwaar

Wethouder De Jong
16.00466

Besluit:
1. Het bezwaarschrift met nummer h160011093 tegen de
toekenning van de nummeraanduidingen Grensweg 9B
en 9C te Hierden kennelijk niet-ontvankelijk te
verklaren conform de conclusies van het advies van de
onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, onder
aanvulling van de motivering zoals opgenomen in de
bij dit besluit behorende brief (beslissing op bezwaar)
gericht aan bezwaarde.
2. Een nummerverwijsbord te plaatsen ter vergroting van
de vindbaarheid van de objecten Grensweg 9B en 9C
en de daarop volgende oneven nummers.

m.u.v. persoonsgegevens
(inclusief de daaartoe
herleidbare gegevens) van
bezwaarde

