Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 18/10/2016 week 42.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Nederlandse Lokale Publieke Omroepen zienswijze
streekindeling

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
16.00549

Besluit:
Per brief aan de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen
instemmen met de streekindeling van de lokale omroep.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Indexering gesubsidieerde instellingen 2017

Wethouder De Jong
16.00612

Besluit:
1. De loon- en prijscompensatie voor de gesubsidieerde
instellingen vast te stellen op 1%.
2. De raad bij begrotingswijziging voor te stellen de
financiële effecten, geraamd op € 54.100,-, ten laste
te brengen van de Stelpost subsidies externe
instellingen.
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Themarekening 2015 inclusief erratum

Wethouder De Jong
16.00616

Besluit:
De raad voor te stellen de jaarrekening 2015 inclusief het
erratum (overzicht WNT) vast te stellen.
4.

Concerncontrol
Advies Accountantscontrole 2015
Besluit:
Kennis te nemen van het rapport ‘Uitkomsten controle en
overige informatie 2015’ van accountant Ernst en Young
ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad via
lijst ingekomen stukken.

Wethouder De Jong
16.00633

-2-

Nr.
5.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Stichting Centrummanagment Harderwijk: jaarrekening en
jaarverslag 2015

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
16.00619

Besluit:
1. De budgetverantwoording van de Stichting
Centrummanagement Harderwijk te accepteren.
2. De budgetsubsidie 2015 van de Stichting
Centrummanagement Harderwijk vast te stellen op
€ 137.824,-.
3. De Stichting Centrummanagement Harderwijk per
brief te informeren over de afrekening.
4. De raad informeren via de lijst ingekomen stukken.
6.

Domein Ruimte
Start procedure bestemmingsplanGroot-Sypel Verkeersweg 3

Wethouder De Jong
16.00621

Besluit:
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan
"Groot-Sypel - Verkeersweg 3"
(NL.IMRO.0243.BP00175-001).
2. Het voorontwerpbestemmingsplan "Groot-Sypel Verkeersweg 3" vrij te geven voor de wettelijke
procedure (vooroverleg en terinzagelegging ).
3. Geen inspraak toe te passen op het
voorontwerpbestemmingsplan "Groot-Sypel Verkeersweg 3".
7.

Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen D66 over
winkelleegstand Harderwijk

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00625

Besluit:
Instemmen met de beantwoording middels brief.
8.

Domein Ruimte
Tijdelijke woningen voormalig Struikterrein
Besluit:
1. Tot het aangaan van het bij dit besluit behorend
Bestuurlijk Akkoord inzake tijdelijke
woonvoorzieningen op de 'Struik Locatie' tussen de
Gemeente Harderwijk en Stichting UWOON en
Stichting Omnia W onen, onder de voorwaarde dat de
gemeenteraad hiervoor zijn instemming geeft en de
benodigde financiële middelen hiervoor verstrekt.

Wethouder Teeninga
16.00627
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Nr.

Afdeling
Portefeuillehouder
Onderwerp
Nummer
2. De raad voor te stellen zijn instemming te geven aan
het aangaan van het Bestuurlijk Akkoord als bedoeld
onder beslispunt 1 en ons op te dragen hieraan nad ere
uitvoering te geven, onder meer in de vorm van
vervolgovereenkomsten tussen partijen genoemd
onder beslispunt 1.
3. De burgemeester besluit om met toepassing van
artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet de
ondertekening van het onder 1 en 2 bedoelde
Bestuurlijk Akkoord op te dragen aan de
projectwethouder, de heer P. Teeninga.
4. Voor de stichtingskosten van de gemeente voor de
tijdelijke woningen (pop-up wijk) de raad voor te
stellen een krediet beschikbaar te stellen van
€ 905.000 – inclusief niet verrekenbare BTW.
Dit krediet te dekken uit een bijdrage van de provincie
van € 80.000,- en de kapitaallasten van
5. € 86.625,-, te betrekken bij de themabegroting
2017-2020.
6. De raad voor te stellen voor de dekking van het in
december 2015 gevoteerde verwervingskrediet , een
structureel budget beschikbaar te stellen vanaf 2018
van € 32.400,- voor de rente en overige kosten van de
verwerving en onderhoud en dit te betrekken bij de
themabegroting 2017-2020.
7. De raad voor stellen voor de onrendabele top van de
coöperaties een bestemmingsreserve te vormen van
€ 375.000,- door voor de periode van 10 jaar jaarlijks
een bedrag van € 37.500,- te doteren aan deze
bestemmingsreserve en dit bedrag te betrekken bij
de themabegroting 2017-2020.

9.

Domein Samenleving
Aanstellen leden algemeen bestuur Sociale Dienst
Veluwerand
Besluit:
1. Het college stelt de heer G.J. van Noort per direct aan
om namens de gemeente Harderwijk toe te treden tot
het algemeen bestuur van de SDV.
2. Het college stelt de heer P. Teeninga en de heer
J. de Jong aan als plaatsvervangers voor mevrouw
C. van der Wal-Zeggelink en de heer. G.J. van Noort
in het algemeen bestuur van de SDV.

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00505

-4-

Nr.
10.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie SHA over
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor
1 dag

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
16.00620

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
11.

Domein Samenleving
Startnotitie nota volksgezondheid 2017-2020

Wethouder Van Noort
16.00629

Besluit:
1. In te stemmen met de evaluatie van de
gezondheidsnota 2012-2016 en de startnotitie voor
2. de nieuwe gezondheidsnota 2017-2020
3. Kennis te nemen van het advies van de regionale
adviesraad Sociaal Domein en in te stemmen met
de reactie van de gezamenlijke gemeenten hierop.
4. De evaluatie, startnotitie, advies van de adviesraad
Sociaal Domein en de reactie hierop ter kennisname
voor te leggen aan de commissie Samenleving.
12.

projectbureau W aterfront
Kavelpaspoort Zuidereiland

Wethouder Teeninga
16.00630

Besluit:
Akkoord te gaan met de inhoud van de kavelpaspoorten
voor 9 kavels op Zuidereiland van plan W aterfront.
13.

Domein Samenleving
vervolgadvies "Toekomst Sociale Werkvoorziening Noord
Veluwe"
Besluit:
1. In te stemmen met het adviezen van het PO EWA
zoals verwoord in de ‘Vervolgrapportage Toekomst
Sociale werkvoorziening Noord Veluwe’.
2. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en
mandateert haar vertegenwoordiger in de AvA van IG
om alle besluiten te nemen die nodig zijn om de
samenvoeging van IG en Proson te effectueren, onder
voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraden.
3. De raad voorstellen in te stemmen met:
a. De bestuurlijk- juridische structuur waarin
gemeenten individueel als aandeelhouder en
opdrachtgever fungeren van het SW - bedrijf als
publieke vennootschap (model E in het
bijgevoegde advies).

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00606
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
b. Het fictieve budget voor de Sociale
werkvoorziening in het gemeentelijke Participatie budget in 2017 ter beschikking te stellen aan het
SW- bedrijf en in een later stadium te oriënteren
op alternatieven voor deze vorm van financieren,
rekening houdend met de landelijke
ontwikkelingen.
c. Het gunnen van opdrachten aan het SW - bedrijf
lonend te maken voor de individuele gemeenten
en te werken conform het model zoals voorgesteld
in het bijgevoegde advies van het PO EWA
(hoofdstuk 4.7.3).
4. De raad kennis te laten nemen van het feit dat de
bovenstaande besluiten gevolgen hebben voor de
Gemeenschappelijke Regeling ‘Regio Noord Veluwe’
en voor te stellen nadere voorstellen hierover af te
wachten.

Portefeuillehouder
Nummer

14.

Domein Samenleving
Plan van aanpak Bestaanszekerheid &
Inkomensondersteuning 2016 - 2019

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00610

Besluit:
1. In te stemmen met het plan van aanpak
"Bestaanszekerheid & Inkomensondersteuning
2016-2019".
2. In te stemmen met de vorming van een stuurgroep
en klankbordgroep "Bestaanszekerheid &
Inkomensondersteuning 2016-2019".
3. In te stemmen met de reactie op het advies van
de Sociale Adviesraad Harderwijk en hen hierover
te informeren via bijgevoegde brief.
4. De raad hierover de informeren via de lijst ingekomen
stukken.
15.

Domein Ruimte
Omgevingsvergunning Boekhorstlaan
Besluit:
1. In te stemmen met de ontwerpbeschikking
Ontwikkeling Boekhorstlaan.
2. De ontwerpbeschikking inclusief ruimtelijke
onderbouwing met de bijbehorende onderzoeken vrij
te geven voor de wettelijke procedure (ter inzage
legging) met de mogelijkheid voor eenieder om
zienswijzen in te dienen.

Wethouder De Jong
16.00631
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
3. De restrisico’s m.b.t. een verhoging van het
groepsrisico die de ontwikkeling Boekhorstlaan met
zich meebrengt minimaal en acceptabel te achten,
onder de voorwaarden dat:
a. Veluwe Transferium Boekhorst B.V. (VTB) een
uitbreiding van de bestaande
bluswatervoorzieningen (2 geboorde putten) in het
gebied realiseert;
b. VTB een calamiteitenontsluiting in het gebied
realiseert met BHV organisatie waaraan de VNOG
instemming heeft verleend;
c. aan bebouwing binnen het
plasbrandaandachtsgebied van de A28 (30 meter
vanaf de A28) bouwkundige eisen worden gesteld
conform het Bouwbesluit 2012 (artikel 2.4 );
d. er geen risicovolle activiteiten met een 10-6
contour worden gevestigd;
e. VTB geen gebouwen realiseert op een afstand
kleinen dan 5 meter van de bebouwingsvrije zone
voor buisleidingen.

16.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer

