Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 16/08/2016 week 33.
Nr.

Afdeling
Onderwerp

Portefeuillehouder
Nummer

1.

Domein Ruimte
Uitspraak rechtbank en nieuwe beslissing op bezwaar

Wethouder De Jong
16.00476

Besluit:
1. De uitspraak van de rechtbank Gelderland van 21 juli
2016 met zaaknummer: AWB 15 / 6533 voor
kennisgeving aannemen.
2. Voldoen aan de beslissing van de rechtbank door het
nemen van een nieuw besluit.
3. De proceskosten van € 1.159,- voldoen aan
gemachtigde ten laste van het budget rechtsgedingen.
4. Alsnog gedeeltelijke informatie openbaar maken in het
kader van de Wet openbaarheid, conform bijgaande
brief.
2.

Domein Ruimte
Markt 3 beslissing op bezwaar

Wethouder De Jong
16.00478

Besluit:
1. Het bezwaarschrift de dato 6 juli 2016, ingekomen bij
de bezwarencommissie de dato 11 juli 2016, tegen de
afwijzing monumentensubsidie voor het pand Markt 3
te Harderwijk, niet ontvankelijk te verklaren.
2. De bestreden beschikking de dato 19 mei 2016 in
stand te laten.
3.

Domein Ruimte
Coördinatieregeling Stationslaan 112
Besluit:
De raad voor te stellen de ontwikkeling van de locatie
Stationslaan 112 aan te wijzen als ontwikkeling waarop de
gemeentelijke coördinatieregeling ex artikel 3.30 lid 1 sub
b W ro van toepassing is.

Wethouder De Jong
16.00481
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4.

Domein Samenleving
Verlaging eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen Wet
maatschappelijke ondersteuning

Wethouder Van Noort
16.00470

Besluit:
1. De hoogte van de eigen bijdragen
maatwerkvoorzieningen Wmo aanpassen/verlagen
door het uurtarief voor alle W mo-maatwerkvoorzieningen te bepalen op € 21,- en bij Begeleiding
groep geen eigen bijdrage te vragen. De huidige
korting op het nominale deel van de eigen bijdrage
te continueren.
2. Ingangsdatum te bepalen op 1 oktober 2016.
3. Instemmen met het concept Besluit maatschappelijke
ondersteuning 2017.
4. Het concept Besluit en de bijbehorende notitie
gedurende 4 weken ter visie te leggen.
5. Een bedrag van € 183.726,- door begrotingswijziging
binnen maatwerkvoorzieningen W mo realiseren
(raadsbesluit).
5.

Domein Samenleving
Subsidieaanvraag 2017 Sociale Adviesraad Harderwijk

Wethouder Van Noort
16.00471

Besluit:
1. Subsidie verlenen aan Sociale Adviesraad Harderwijk
tot een bedrag van € 24.150,- voor het jaar 2017.
Extra voorwaarde is dat de lokale cliëntenraden SDV
en Jeugd daadwerkelijk opgaan in de sociale
adviesraad.
2. De te verstrekken subsidie ten laste brengen van de
budgetten Cliëntenraad Wmo (63807 ), Cliëntenraad
SDV (62726 ) en Advieskosten W mo (63610).
6.

Domein Samenleving
Modelovereenkomst buitensportverenigingen
Besluit:
In te stemmen met de model-huurovereenkomst voor de
buitensportverenigingen zoals bijgevoegd bij dit voorstel.

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00479
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7.

Stadsbedrijf
Kapaanvraag voor 13 bomen en herbeplanting in de
Zeestraat

Wethouder De Jong
16.00427

Besluit:
1. Een vergunning te verlenen voor het kappen van 13
bomen.
2. Een verplichting voor het her-planten van 2 bomen op
te leggen.
8.

projectbureau W aterfront
Archeologie Vischpoort
Besluit:
De gemeenteraad te vragen een krediet ter beschikking te
stellen ad € 75.000,- ten laste van 'complex Samenspel,
archeologie van de Grondexploitatie W aterfront' ten
behoeve van archeologisch onderzoek nabij de
Vischpoort.

9.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Teeninga
16.00472

