Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 20/09/2016 week 38.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie PvdA
over defensiehelikopters

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
16.00543

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels een brief.
2.

Domein Ruimte
De Hortus: jaarrekening en jaarverslag 2015

Wethouder Teeninga
16.00539

Besluit:
1. De budgetverantwoording van Stichting De Hortus
te accepteren.
2. De budgetsubsidie 2015 van Stichting De Hortus
vast te stellen op € 53.211,-.
3. Stichting De Hortus per brief te informeren over de
afrekening.
4. De raad te informeren via de lijst ingekomen stukken.
3.

Domein Ruimte
Locatiekeuze verplaatsing bewoner Harderwijk

Wethouder De Jong
16.00544

Besluit:
In te stemmen met de keuze om de huidige huurder
van de Boekhorstlaan nr. x te verhuizen naar een locatie
aan de Zandlaan.
4.

Domein Samenleving
Evaluatie Stadslab Harderwijk
Besluit:
1. Kennis te nemen van het Evaluatieverslag Stadslab
Harderwijk, maart 2016.
2. De subsidie voor de jaren 2014 en 2015 in totaal
vast te stellen op € 150.000,- en de stichting Stadslab
Harderwijk middels een brief te informeren.
3. De ervaringen uit de evaluatie te betrekken bij het
actiepunt Innovatieplan uit de nota arbeidsmarktbeleid.

Burgemeester Van Schaik
16.00163

-2-

Nr.
5.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Mountainbike route Harderwijk Ermelo

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
16.00546

Besluit:
1. In te stemmen met het ondertekenen van het
Convenant aanleg, onderhoud en gebruik MTB -route
Ermelo/Harderwijk voor de aanleg en het onderhoud
van een hoogwaardige en bewegwijzerde MTB
(mountainbike) route.
2. De burgemeester besluit, als afzonderlijk
bestuursorgaan, op grond van artikel 171 van de
Gemeentewet aan wethouder C. van der WalZeggelink volmacht te verlenen voor de ondertekening
van het Convenant.
6.

Domein Ruimte
Vestiging voorkeursrecht gebied "Drielanden-West"
Besluit:
1. Kennis te nemen van het feit dat geen zienswijzen zijn
ingediend ten aanzien van het ontwerpraadsbesluit
met datum 26 juli 2016 inzake de aanwijzing op grond
van artikel 4 van de Wet voorkeursrecht gemeenten
van percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15,
24 en 26 van voornoemde wet van toepassing zijn
(Conceptraadsbesluit met nummer
16h0010837/h160026492).
2. Kennis te nemen van het feit dat geen bezwaren zijn
ingediend tegen ons besluit van 26 juli 2016 i nzake
de aanwijzing op grond van artikel 6 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten van percelen waarop de
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van voornoemde
wet van toepassing zijn (Collegebesluit met nummer
16h0010837/h160026490).
3. Het ter visie gelegde ontwerpraadsvoorstel
(Conceptvoorstel aan raad met nummer
16h0010837/h160026489) behorende bij het
ontwerpraadsbesluit bedoeld onder beslispunt 1
aan te vullen met het gegeven dat ten aanzien
hiervan geen zienswijzen zijn ingediend en dit
tezamen met het ontwerpraadsbesluit en bijbehorende
stukken in definitieve vorm aan te bieden aan de raad
voor besluitvorming op 29 september 2016.

Wethouder Teeninga
16.00550
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Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Verzoek samenwerking jeugdhulp 2018 Regio Midden
IJssel Oost Veluwe

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
16.00551

Besluit:
1. De Regio Midden IJssel Oost Veluwe (MIJOV) te
verzoeken om samenwerking bij de Inkoop van een
belangrijk deel van de Jeugdhulp voor het tijdvak
2018/2019.
2. Dit verzoek door middel van de bijgesloten brief in te
dienen bij het Bestuurlijk Overleg MIJOV Jeugd van
22 september 2016.
8.

Domein Ruimte
Verzoek van Consortium om af te wijken van "Inschrijf -en
toewijzingsregels nieuwbouwkoopwoningen"

Wethouder De Jong
16.00548

Besluit:
In te stemmen met het verzoek van Consortium om
af te wijken van de "Inschrijf- en toewijzingsregels"
voor het project "Drielanden-Harderweide".
9.

Domein Samenleving
Afronding project Harderwijk verbindt Talenten
Besluit:
1. Kennis te nemen van het Eindverslag Harderwijk
verbindt Talenten.
2. De subsidie voor de jaren 2014 en 2015 in totaal
vast te stellen op € 350.000,- en de stichting Het
Maatschappelijk Verantwoord Idee middels een brief
te informeren.
3. De ervaringen uit het project te betrekken bij
beleidsvoornemens op het terrein van participatie
en arbeidsmarktbeleid.

10.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00545

