Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 04/10/2016 week 40.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
IKB regeling 2017

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00574

Besluit:
1. De door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de
arbeidsvoorwaarden als gevolg van de circulaire van
29 juni 2016 (kenmerk U201600995) per 1 januari
2017 op te nemen in de Arbeidsvoorwaardenregeling
van Harderwijk overeenkomstig bijlage 1 van de
circulaire.
2. De huidige cafetariaregeling/-model met ingang van
1 januari 2017 in te trekken.
3. De uitvoeringsregeling Individueel Keuzebudget met
ingang van 1 januari 2017 vast te stellen.
4. Geen lokale componenten/bronnen toe te voegen aan
het Individueel keuzebudget.
5. Het besluit onder punt 2 en 3 voorleggen aan het
Georganiseerd Overleg ter verkrijging van instemming.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Brugdagen 2017

Wethouder De Jong
16.00575

Besluit:
1. Vrijdag 28 april 2017 aan te wijzen als brugdag.
2. Het besluit onder punt 1 ter instemming voor te leggen
aan de Ondernemingsraad.
3. Dat als de Ondernemingsraad ongewijzigd met het
besluit instemt, het voorgenomen besluit direct als
definitief besluit kan worden gezien.
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Samenwerkingsovereenkomst NUVAL - platform
Besluit:
1. In te stemmen met het voortzetten van de deelname
aan het Nuval - platform, conform de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst.
2. In te stemmen met de heffingsgrondslagen voor de
financiering van het Nuval - platform.

Wethouder De Jong
16.00568

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Concerncontrol
Verhoging budget accountantscontrole

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00578

Besluit:
1. Het budget accountantskosten 2016 op te hogen van
€ 45.000,- naar € 85.000,- ten laste van onvoorzien
via een wijziging van de productenraming.
2. De structurele meerkosten vanaf 2017 op te nemen
in de begroting als onderdeel van het proces "reëel
ramen".
3. De raad hierover separaat te laten besluiten gezien
de rol van de accountant ten opzichte van de raad.
5.

Concerncontrol
Verslag visitatiecommissie Informatieveiligheid

Wethouder De Jong
16.00584

Besluit:
1. Kennis te nemen van het verslag van de
visitatiecommissie Informatieveiligheid van het bezoek
aan Harderwijk.
2. Het verslag ter kennisname aan te bieden aan de raad
via de lijst van ingekomen stukken.
6.

Domein Ruimte
Beantwoording brief van provincie over huisvesting van
verguninghouders

Wethouder De Jong
16.00565

Besluit:
Akkoord te gaan met beantwoording middels brief.
7.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar tijdelijke afwijking AZC
Besluit:
Het bezwaar van de heer J.C.M. Wamsteeker en mevrouw
E.G.J. Wamsteeker-van Veldhuizen bij brief van 1 juli
2016, aangevuld bij brief van 16 juli 2016, tegen het
besluit van 2 juni 2016, waarbij omgevingsvergunning is
verleend voor het gebruik van gronden en bouwwerken ten
behoeve van een asielzoekerscentrum in strijd met regels
ruimtelijke ordening op Kranenburg-Noord,
overeenkomstig het advies van de commissie
bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren.

Wethouder De Jong
16.00579

-3-

Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van VVD Harderwijk Hierden over invulling AZC Harderwijk

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
16.00585

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
9.

Domein Samenleving
1e MARAP en 2e begrotingswijziging SDV 2016 en
intensivering project re-integratie

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00566

Besluit:
1. De extra kosten van € 806.033,- voor de uitvoering van
de Participatiewet in 2016, conform de 2e
begrotingswijziging van de SDV, voor de gemeente
Harderwijk te dekken uit de Stelpost opvangen
tekorten SDV.
2. De budgettaire consequenties van voornoemde
te verwerken in een door het college van B&W
vast te stellen wijziging van de productenraming.
3. De zienswijze over de 1e MARAP en 2e
begrotingswijziging SDV 2016 ter vaststelling aan
de gemeenteraad voor te leggen.
4. In te stemmen met het plan tot intensivering van het
project re-integratie en hiervoor eenmalig een bedrag
van € 165.600,- beschikbaar te stellen ten laste van
de Stelpost opvangen tekorten SDV 2016 en de
Themabegroting 2016 overeenkomstig te wijzigen.
5. De budgettaire consequenties van voornoemde te
verwerken in de bestuursrapportage 2016.
10.

Domein Bestuur en Organisatie
Wijziging systematiek rentetoerekening
Besluit:
1. De raad voor te stellen met ingang van 2016 geen
rente meer toe te voegen aan het eigen vermogen.
Met uitzondering van de reserves ter dekking van
kapitaallasten.
2. De raad voor te stellen het eenmalige resultaat binnen
de grondexploitaties als gevolg van de wijzigingen
genoemd in dit voorstel toe te voegen aan de
algemene reserve.
3. De raad voor te stellen de voorziening
grondexploitaties te waarderen tegen eindwaarde.

Wethouder De Jong
16.00582
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Nr.

Afdeling
Portefeuillehouder
Onderwerp
Nummer
4. De raad voor te stellen de structurele voordelige
effecten ad € 0,6 miljoen te verwerken in de begroting
2016. Tevens beleidswijziging als basis nemen voor de
Themabegroting 2017-2020.
5. De raad voor te stellen bij de Themarekening 2016 het
renteschommmelfonds op te heffen.

11.

Domein Samenleving
Plan van aanpak "Een parallelle aanpak voor
statushouders in Harderwijk"
Besluit:
1. In te stemmen met het plan van aanpak "een parallelle
aanpak voor statushouders in Harderwijk".
2. De uitvoering en monitoring van het plan van aanpak
"een parallelle aanpak voor statushouders in
Harderwijk" onder te brengen in de projectstructuur
van EHZ onder leiding van de stuurgroep EHZ.
3. In te stemmen met het project kamerbewoning in
samenwerking met Uwoon.
4. In te stemmen met het voornemen om de raad via
begrotingswijziging te vragen middelen te oormerken
voor de uitvoering van het plan van aanpak.

12.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00571

