Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 13/09/2016 week 37.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Bestuurlijke reactie op KPI-rapportage informatiebeheer
2014-2015

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00522

Besluit:
1. Kennis te nemen van de KPI rapportage
informatiebeheer 2014-2015.
2. Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe te
antwoorden conform conceptbrief.
3. Afschriften van de rapportage en de brief te zenden
aan de gemeenteraad en aan de Interbestuurlijk
Toezichthouder Archieven van de Provincie
Gelderland.
2.

Domein Ruimte
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Drielanden Fokko Kortlanglaan 83
Besluit:
1. In te stemmen met het document 'Ambtshalve
wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Drielanden Fokko Kortlanglaan 83'.
2. Het bestemmingsplan 'Drielanden - Fokko
Kortlanglaan 83', bestaande uit de geometrische
planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0243.BP00161-0003.gml met bijbehorende
bestanden, met de wijzigingen zoals verwoord in het
document genoemd bij beslispunt 1 gewijzigd vast te
stellen ten opzichte van het ontwerp.
3. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

Wethouder De Jong
16.00529

-2-

Nr.
3.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Vaststelling wijzigingsplan Hierden - Dorp 2011 Wijzigingsplan IV

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00528

Besluit:
1. Het wijzigingsplan 'Hierden Dorp 2011 - Wijzigingsplan
IV', bestaande uit de geometrische planobjecten, zoals
vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0243.WP001640003.gml met bijbehorende bestanden vast te stellen.
2. Bij dit wijzigingsplan geen exploitatieplan als bedoeld
in artikel 6.12 W ro vast te stellen.
4.

Domein Ruimte
Vaststellen hogere grenswaarde uitbreiding CBS Het
Kompas

Wethouder De Jong
16.00531

Besluit:
Een hogere grenswaarde te verlenen voor de uitbreiding
van CBS Het Kompas, Flevoweg 73, conform bijgevoegd
hogere waardebesluit.
5.

Domein Ruimte
Vaststelling bestemmingsplan Lorentz I en II Stephensonstraat
Besluit:
De raad voorstellen:
1. in te stemmen met het document 'Commentaar op de
zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Lorentz I en II Stephensonstraat'.
2. de zienswijzen overeenkomstig het commentaar te
beantwoorden, wat inhoudt dat enkele zienswijzen
gedeeltelijk worden gedeeld.
3. in te stemmen met het document 'Ambtshalve
wijzigingen bestemmingsplan Lorentz I en II Stephensonstraat'.
4. in te stemmen met het document 'Overzicht reacties
vooroverleg art. 3.1.1 Bro'.
5. het bestemmingsplan 'Lorentz I en II Stephensonstraat', bestaande uit de geometrische
planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0243.BP00031-0001.gml met bijbehorende
bestanden, met de wijzigingen zoals verwoord in het
document genoemd bij beslispunt 1 en 3 gewijzigd
vast te stellen ten opzichte van het ontwerp.
6. bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

Wethouder Teeninga
16.00532

-3-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
7. de welstandsnota aan te vullen met het
'Beeldkwaliteitplan' zoals opgenomen in bijlage 1 van
de toelichting van het bestemmingsplan.
8. af te wijken van de Detailhandelsvisie Harderwijk 2020
ten aanzien van detailhandel op bedrijventerreinen.

Portefeuillehouder
Nummer

6.

Domein Samenleving
Herbenoeming leden Raad van Toezicht RSG

Wethouder Teeninga
16.00520

Besluit:
De raad voorstellen de voorgedragen personen te
herbenoemen als leden van de Raad van Toezicht van de
Stichting Regionale Scholengemeenschap (RSG), met
ingang van 1 januari 2017.
7.

Domein Samenleving
Zienswijze jaarrekening Proo 2015

Wethouder Teeninga
16.00521

Besluit:
1. De bevindingen van het Coördinatiepunt Noord-Veluwe
als volgt over te nemen:
- Nogmaals de afspraak te bevestigen dat het
College van Bestuur het Coördinatiepunt van
te voren informeert over aanpassingen van de
begroting en besluiten tot het doen van
meeruitgaven ten opzichte van de begroting
voor bedragen groter dan € 50.000,00;
- Het College van Bestuur nogmaals te wijzen op de
gemaakte afspraken dat er blijvende maatregelen
worden genomen ter versterking van de
vermogenspositie;
- De vragen over de meerjarenbegroting neer te
leggen bij het College van Bestuur en verzoeken
bij de aanbieding van de begroting 2017 deze
vragen te beantwoorden.
2. Vast te stellen dat de termijn van de bestaande
zienswijzeprocedure te lang is om de begroting en
jaarrekening van Proo op tijd te kunnen vaststellen.
3. Geen zienswijze kenbaar te maken over de
jaarrekening 2015.
8.

Domein Ruimte
Vaststelling naleefstrategie ODNV II
Besluit:
De beleidsnotitie "Nalevingsstrategie aan ODNV
overgedragen taken 2016-2019" vast te stellen.

Wethouder Teeninga
16.00533

-4-

Nr.
9.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Management- en Bestuursrapportage 2016
Besluit:
1. Kennis te nemen van de Managementrapportage 2016
en de daarin toegelichte ontwikkelingen.
2. De raad voor te stellen de Bestuursrapportage 2016
vast te stellen.

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00536

