Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 06/09/2016 week 36.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Streekarchivariaat jaarrekening 2015 en
meerjarenbegroting 2017-2020

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00513

Besluit:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2015 en de
meerjarenbegroting 2017-2020 van het
Streekarchivariaat.
2. De bijdrage van Harderwijk, respectievelijk €151.218, in 2017 en 2018 en € 127.678,- in de jaren 2019 en
2020 te verwerken in de gemeentelijke themabegroting
2017-2020.
3. De gemeente Elburg per brief te informeren over
uw zienswijze.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Regeling Melden Vermoeden Misstanden

Wethouder De Jong
16.00512

Besluit:
1. De circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke
Arbeidsvoorwaarden (LOGA) van 15 juli 2016
(ECWGO/U201601078, Lbr. 16/062 vast te stellen.
2. De voorbeeldregeling Melden vermoeden Misstanden
gemeente Harderwijk 2016, als regeling in te voeren.
3. Het besluit onder punt 2 ter instemming voor te leggen
aan de Ondernemingsraad.
4. Als met de Regeling Melden Vermoeden Misstanden
door de Ondernemingsraad ongewijzigd wordt
ingestemd, wordt het voorgenomen besluit omgezet
in een definitief besluit.
3.

Domein Ruimte
Parkeernormen kleine wooneenheden
Besluit:
1. Voor kleine wooneenheden, afhankelijk van de
gebruikersoppervlakte, een parkeernorm van 1,0 of
1,2 parkeerplaatsen per woning vast te stellen.
2. Een aanvullende reductie op de parkeernorm voor
kleine wooneenheden middels een collegebesluit
toe te staan indien uit een doelgroepen- en
gebiedsanalyse blijkt dat dit ook reëel mogelijk is.

Wethouder De Jong
16.00518

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
3. De gemeenteraad voor te stellen de appendix
“parkeernormen voor kleine woonheden” als onderdeel
van de Parkeernormennota Harderwijk 2013 vast te
stellen.

Portefeuillehouder
Nummer

4.

Domein Ruimte
Hessenweg 2

Wethouder De Jong
16.00514

Besluit:
1. Medewerking te verlenen aan het planologisch
mogelijk maken van het toevoegen van een woning
op perceel Hessenweg 2 te Hierden.
2. Een anterieure overeenkomst op te laten stellen
waarin alle kosten en financiële afspraken worden
opgenomen tussen initiatiefnemer en gemeente.
5.

Domein Ruimte
Zienswijze op scheidingsvooorstel Woonzorg Nederland

Wethouder De Jong
16.00516

Besluit:
1. In te stemmen met het scheidingsvoorstel zoals
beschreven in de bijlage.
2. Woonzorg Nederland hierover middels brief te
informeren.
6.

Domein Ruimte
Routekaart zoekgebied windenergie Lorentz II/III
Besluit:
1. In te stemmen met het uitwerken van de zoekzone
voor windenergie locatie Lorentz II/III conform de
Routekaart windenergie -zoekgebied Lorentz II/III-.
2. In de projectontwikkeling van de locatie als gemeente
de rol van ontwikkelaar/investeerder op zich te nemen.
3. Een krediet van € 200.000,- beschikbaar te stellen ten
behoeve van de projectontwikkelkosten in 2016 en
2017.

7.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Teeninga
16.00515

