Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 30/08/2016 week 35.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
16.00482

Besluit:
1. In te stemmen met de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling VNOG.
2. De gewijzigde regeling ter besluitvorming voor
te leggen aan de raad en de raad te verzoeken
toestemming te verlenen om de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling VNOG vast te stellen.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Regionaal risicoprofiel en -beleidsplan

Burgemeester Van Schaik
16.00483

Besluit:
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het
Regionaal risicoprofiel en het concept
risicobeleidsplan.
2. De raad voor te stellen akkoord te gaan met de
benoemde veiligheidsthema’s, de risico’s, zoals
benoemd in het risicoprofiel. Ook kan de raad zich
vinden in de strategische beleidskeuzes voor de
manier de VNOG haar taken gaat uitvoeren
(beleidsplan).
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Explosievenonderzoek recreatiestrand Dolfinarium,
kano en scouting
Besluit:
1. Ten behoeve van detectie en benaderingswerk zaamheden binnen het onderzoeksgebied
recreatiestrand Dolfinarium, terrein kanovereniging
en terrein scouting en het veilig stellen van niet
gesprongen explosieven via een wijziging van de
productenraming een eenmalig krediet beschikbaar
te stellen van € 30.068,- ten laste van de post
onvoorzien en de 70% vergoeding van het ministerie
van € 21.048,- ten gunste van onvoorzien.

Burgemeester Van Schaik
16.00485
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. Het totaal van de in dit raadsbesluit begrote kosten
aan te melden bij het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties om in aanmerking te
komen voor de subsidie Niet gesprongen explosieven.

Portefeuillehouder
Nummer

4.

Domein Ruimte
Marktverordening (in relatie tot evenementen op
het klooster)

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00500

Besluit:
1. De raad voor te stellen de Marktverordening
Harderwijk 2017 vast te stellen overeenkomstig
bijlage 1.
2. Na vaststelling door de raad de Marktverordening
Harderwijk bekend te maken in het elektronisch
gemeenteblad en daarvan kennis te geven in het
Kontakt overeenkomstig bijlage 2.
3. De marktondernemers op de hoogte brengen van
het college- en raadsbesluit.
5.

Domein Bestuur en Organisatie
Uitvoeringsprogramma 2016 2017 integraal toezicht
en handhaving

Wethouder Van Noort
16.00504

Besluit:
1. Het uitvoeringsprogramma 2016 - 2017 integraal
toezicht en handhaving, met bijbehorende
handhavingsmatrix politie en gemeente, vast te
stellen.
2. De OR in kennis te stellen an het onder 1. genoemde
uitvoeringsprogramma en handhavingsmatrix.
3. De handhaving van de sociale recherche toevoegen
aan het uitvoeringsprogramma 2016-2017.
4. Dit programma ter kennisname aanbieden aan de
raad.
6.

Domein Samenleving
Volwasseneneducatie 2016
Besluit:
1. De bijdrage volwasseneneducatie 2015 vast te stellen
op € 87.346,- en Landstede hierover te informeren
via brief.
2. Kennis te nemen van de productovereenkomst 2016
tussen Landstede en de gemeente Apeldoorn.
3. Kennis te nemen van de prestatieafspraken nonformele educatie tussen de Bibliotheek Noord-West
Veluwe en de gemeente Apeldoorn.

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00497
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
4. Kennis te nemen van de gunning door de gemeente
Apeldoorn aan TopTaal voor formele educatie vanaf
2016.
5. In te stemmen met de lokale inkoopbegroting 2016
van € 65.510,- en Landstede hierover te informeren
via brief.
6. Het beleidsterrein volwasseneneducatie op basis
van inhoudelijke afwegingen toe te voegen aan de
portefeuille van wethouder van Noort.
7. De wethouder bibliotheekwerk te mandateren om op
5 september het convenant Taalhuis Noordwest
Veluwe te ondertekenen namens de gemeente
Harderwijk.

Portefeuillehouder
Nummer

7.

Stadsbedrijf
Kappen van 5 bomen aan de Oranjelaan en Stationslaan

Wethouder De Jong
16.00428

Besluit:
1. Een vergunning te verlenen voor het kappen van
5 bomen.
2. Een her-plant verplichting op te leggen van 5 bomen.
8.

Domein Samenleving
Voortzetting transitiemanager

Wethouder Van Noort
16.00499

Besluit:
In te stemmen met het verlengen van de periode voor de
functie van transitiemanager voor 32-36 uur per week voor
een periode van 2 jaar (vanaf 1 september 2016) in schaal
13 ten laste van de bestemmingsreserve Sociaal Domein
en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
9.

Domein Ruimte
Raamovereenkomst voor het maken van
prestatieafspraken in de periode 2017 - 2022
Besluit:
1. Akkoord te gaan met de raamovereenkomst
voor het maken van prestatie afspraken in de
periode 2017 - 2022.
2. Wethouder De Jong te mandateren om de
raamovereenkomst te ondertekenen namens
de burgemeester.

Wethouder De Jong
16.00508
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Nr.
10.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Resultaat vastgoedinventarisatie

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00509

Besluit:
Instemmen met de beantwoording van de motie op
3 september 2015 door middel van bijgaande brief
aan de leden van de raad.
11.

Domein Samenleving
Peuterspeelzaal op AZC Harderwijk
Besluit:
1. In te stemmen met de inzet van één volwaardige
peuterspeelzaalgroep (voorschoolse voorziening)
inclusief voorschoolse educatie binnen het AZC
Harderwijk.
2. Bij wijze van proef eerst in te stemmen met een
operationele periode van twee jaren ingaande week
43 van 2016 tot de herfstvakantie van 2018.
3. De eenmalig- en jaarlijks geraamde kosten ad
€ 158.000,- totaal te dekken binnen het budget
Onderwijsachterstandenbeleid en de OHBA-gelden.
4. Uiterlijk in het 1e kwartaal 2018 te besluiten of deze
voorschoolse voorziening ook na de herfstvakantie
2018 wordt voortgezet.
5. De gemeenteraad over dit besluit te informeren
via de lijst van ingekomen stukken.

12.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Teeninga
16.00503

