Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 27/09/2016 week 39.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Instemmen tervisielegging ontwerp wijzigingsplan
Frankrijk - Boomkamp 29

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00554

Besluit:
1. Instemmen met de inhoud van het
ontwerpwijzigingsplan en het plan vrijgeven voor
tervisielegging in het kader van de ruimtelijke
procedure.
2. Met de eigenaren een anterieure overeenkomst over
grondexploitatie aangaan waarin het kostenverhaal is
geregeld, conform het vigerende bestemmingsplan
Frankrijk 2008.
2.

Domein Ruimte
Haalbaarheidsstudie Zon-PV gemeente Harderwijk

Wethouder Teeninga
16.00555

Besluit:
1. In te stemmen met de haalbaarheidstudie Zon-PV
gemeente Harderwijk (versie 1.1 aug 2016) en deze
beschikbaar te stellen aan de leden van de
gemeenteraad.
2. De conclusie en advisering over grondgebonden
zon-pv-systemen (zonneparken) op de drie locaties
in Harderwijk te gebruiken als input voor het thema
zonne-energie in het uitvoeringsprogramma
De Energieke Stad 2017-2020, uit te werken in het
laatste kwartaal van 2016.
3.

Domein Ruimte
Zienswijzen Actualisatieplan Omgevingsverordening
windenergie
Besluit:
1. in te stemmen met de zienswijzen op het ontwerp actualisatieplan Omgevingsverordening (december
2016) provincie Gelderland;
2. het college van Gedeputeerde Staten middels de
bijgaande brief in kennis stellen van de Harderwijkse
zienswijzen.

Wethouder Teeninga
16.00558

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Monitoring CO2 voetafdruk De Energieke Stad

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
16.00559

Besluit:
1. In te stemmen met de CO2- voetafdruk gemeente
Harderwijk 2016 en stelt deze ter kennisname
beschikbaar aan de leden van de gemeenteraad.
2. de conclusie en advisering uit CO2- voetafdruk
gemeente Harderwijk 2016 te gebruiken als basis voor,
het in het laatste kwartaal van 2016, op te stellen
uitvoeringsprogramma De Energieke Stad 2017-2020.
5.

Domein Ruimte
Vaststelling wijzigingsplan Drielanden - WerklandschapOost

Wethouder Teeninga
16.00560

uitgezonderd de adressenlijst
Besluit:
behorend bij de
1. In te stemmen met het document Commentaar
commentaarnota
op de zienswijzen "Ontwerpwijzigingsplan Drielanden Werklandschap-Oost".
2. De zienswijzen overeenkomstig het commentaar
te beantwoorden, wat inhoudt dat beide zienswijzen
gedeeltelijk gedeeld worden. De ingediende
zienswijzen geven echter geen aanleiding tot een
voorstel voor een gewijzigde vaststelling van het
wijzigingsplan.
3. Het wijzigingsplan "Drielanden - Werklandschap oost",
bestaande uit de geometrische planobjecten, zoals
vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0243.WP001600001 vast te stellen.
4. De raad voor te stellen de Welstandsnota aan te vullen
met de "Beeldkwaliteitcriteria" zoals opgenomen in
bijlage 1 van de toelichting van het wijzigingsplan.
6.

Domein Samenleving
Omzetten budget in formatie ruimte domein Samenleving
Besluit:
1. Met ingang van 2017 de formatie van domein
Samenleving op te hogen met 26 uur formatie adviseur
B voor een bedrag van € 51.000,- ten laste van het
budget 4424.71083 en de begroting overeenkomstig
te wijzigen.
2. De formatie van adviseur B hierdoor ophogen met
26 uur per week.

Wethouder Van Noort
16.00552
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Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Herverdeling subsidies Cultuur en Welzijn

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00556

Besluit:
1. Via een wijziging van de productenraming de
budgetten Sport, Culturele Activiteiten, Impulsregeling
Brede School, Sport en Cultuur en de budgetsubsidie
ZorgDat voor 2017 te verhogen met respectievelijk
€ 2.000,-, € 10.000,-, € 7.000,- en € 20.000,- ten laste
van het budget Wijkaanpak op Maat.
2. Het weer ophogen van de wijkbudgetten naar het
niveau van € 4,- per inwoner voor een bedrag van
€ 39.000,- te betrekken bij de Kadernota 2018 tot
en met 2021.
3. De subsidies voor Huttenfeest en MultiCulti
te betrekken bij het nieuw op te stellen
Evenementenbeleid.
8.

Domein Samenleving
Verklaring handhaven Brede Impuls combinatiefuncties

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00557

Besluit:
In te stemmen met de Verklaring deelname Programma
Sport en Bewegen in de Buurt/‘Brede impuls
combinatiefuncties’ 2017 en deze te ondertekenen.
9.

Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie VVD
over Oude stadhuis

Wethouder De Jong
16.00561

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels een brief.
10.

Domein Bestuur en Organisatie
Businessplannen Meerinzicht (Financiën, Communicatie
en GEO)
Besluit:
1. Akkoord te gaan met bijgevoegde businessplannen
Meerinzicht voor de taakvelden Financiën,
Communicatie en Geo en daarmee in te stemmen met
de personele inbreng in Meerinzicht, met inachtneming
van de benoemde aandachtspunten.
2. Het Dagelijks Bestuur van Meerinzicht hiervan in
kennis stellen.
3. De businessplannen ter informatie toe te zenden aan
de OR.

Wethouder De Jong
16.00538
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Nr.
11.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie CDA
over minder kansen door laaggeletterdheid
Besluit:
Instemmen met de beantwoording middels brief.

12.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
16.00564

