Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 25/10/2016 week 43.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Garantiebanen

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00644

Besluit:
1. Het doel na te streven om binnen de gemeenten
Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en bij de Sociale
Dienst Veluwerand en Meerinzicht met ingang van
2016 jaarlijks 1 garantiebaan te creëren zodat iedere
organisatie in 2020 5 garantiebanen heeft. Daartoe zal
dit advies aan iedere organisatie afzonderlijk ter
besluitvorming worden voorgelegd.
2. In 2019 een evaluatie uit te voeren naar het aantal
gerealiseerde banen voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt en zo nodig de aantallen bij te stellen.
3. Ingeval het niet lukt garantiebanen te creëren binnen
de bestaande formatie, extra financiële middelen à
€ 35.000,- per fte (€ 25.000,- per garantiebaan)
beschikbaar te stellen.
4. De wervingsprocedure, met instemming van de
Ondernemingsraad (artikel 27 W OR), aan te passen
zodat bij iedere vacature voor externe werving
onderzocht wordt of (een deel van) de taken door een
kandidaat uit het doelgroepenregister kan worden
uitgevoerd.
2.

Domein Ruimte
Zeebuurtpark
Besluit:
1. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te
stellen van € 280.784,- (exclusief compensabele BTW
en plan- en toezichtkosten) voor de herinrichting van
het Zeebuurtpark.
2. De raad voor te stellen het gevraagde krediet te
dekken ten laste van de gevormde
bestemmingsreserve ad € 130.784,- en het restant ad
€ 150.000,- te dekken door een bijdrage van de
ontwikkelaar.

Wethouder De Jong
16.00643
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Nr.
3.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie VVD
over kunstgras

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
16.00640

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
4.

Vervanging verkiezingsborden door mobiele
verkiezingsborden
Besluit:
1. Instemmen met het vervangen van de huidige
verkiezingsborden door mobiele voorgedrukte
verkiezingsborden.
2. Instemmen met het sluiten van een meerjarige
samenwerkingsovereenkomst met Image Building
voor het plaatsen van 10 mobiele verkiezingsborden,
voor 4 verkiezingsmomenten.
3. Het overschot van 2016 op budget 4345.05480 aan te
wenden voor de bekostiging van de verkiezingsborden.

5.

Uitnodigingen conform advies secretaris

16.00589

