Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 01/11/2016 week 44.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Cafetariafiets 2017

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00637

Besluit:
1. Met ingang van 1 januari 2017 de ‘Fietsregeling’ weer
invoeren.
2. De Fietsregeling gelijkluidend te laten zijn aan de
fietsregeling bij de gemeenten Ermelo en Meerinzicht
die via de uitvoeringsregeling IKB wordt ingevoerd.
3. Het besluit onder 1, 2 ter overeenstemming voor te
leggen aan het Georganiseerd Overleg.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording motie Samenleving en Route

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00665

Besluit:
De motie Samenleving en Route te beantwoorden
overeenkomstig tbrief.
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Toepassing Wet Markt en Overheid
Besluit:
1. De raad voor te stellen de volgende economische
activiteiten aan te wijzen als activiteiten die
plaatsvinden in het algemeen belang, als bedoeld in
artikel 25h lid 5 en 6 van de Mededingingswet:
a. Verhuur en exploitatie van sportaccommodaties;
b. Activiteiten van het ontwikkelingsbedrijf ;
c. Verhuur en exploitatie van parkeergelegenheden;
d. De ontwikkeling en exploitatie van havens;
e. Verhuur en exploitatie van (overheids-)gebouwen.

Wethouder De Jong
16.00659
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Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Wet Modernisering Vennootschapsbelastingplicht
overheidsondernemingen

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00660

Besluit:
Kennis te nemen van het in werking getreden wetsvoorstel
‘Wet Modernisering Vennootschapsbelastingplicht
overheidsondernemingen’. Als gevolg hiervan is de Wet
op de vennootschapsbelasting 1969 (Vpb) met ingang
van 1 januari 2016 gewijzigd.
5.

Domein Ruimte
Blokhuis 11 last onder dwangsom erfafscheiding

Wethouder Van Noort
16.00657

Besluit:
De eigenaren van het pand Blokhuis 11 een last onder
dwangsom op te leggen, inhoudende dat de op dit perceel
zonder omgevingsvergunning gebouwde cortentstalen
erfafscheiding verwijderd dient te zijn uiterlijk op 1 maart
2017, bij gebreke waarvan een éénmalige dwangsom
wordt verbeurd van € 1.000,--.
6.

7.

Domein Ruimte
Verkoop grond Lorentz III

Wethouder Teeninga
16.00658

Besluit:
Onder de in dit voorstel genoemde voorwaarden aan
Machinefabriek Harderwijk B.V. te verkopen een perceel
grond, gelegen op bedrijventerrein Lorentz III, ter grootte
van ongeveer 5.450 m2.

m.u.v. bedragen, persoonsbedrijfsgegevens en de
vertrouwelijke bijlage

Domein Ruimte
Verkoop grond Havendijk

Wethouder De Jong
16.00661

Besluit:
1. Aan XXXX te verkopen een perceel grond, gelegen
aan de Havendijk.
2. De verkoop te laten plaatsvinden in lijn met en onder
gelijke voorwaarden als de overige transacties binnen
het gebied Havendijk.
3. Omtrent eventuele reclameuitingen nadere afspraken
te maken.

m.u.v. persoonsgegevens,
genoemde bedragen en de
vertrouwelijke bijlage
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Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
motie parkeren motoren Boulevard

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
16.00666

Besluit:
De raad op de hoogte stellen over de uitvoering van de
motie parkeren motoren Boulevard met registratienummer
H160024763 middels bijgaande brief.
9.

Domein Samenleving
2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging SDV
2016

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00662

Besluit:
1. Kennis te nemen van de 2e managementrapportage en
2e (meerjaren)begrotingswijziging 2016 van de Sociale
Dienst Veluwerand.
2. De effecten voor het lopende jaar 2016 te betrekken
bij de werkzaamheden voor de Themarekening 2016.
3. De meerjarige effecten 2017-2020 te betrekken bij een
eerstvolgende wijziging van de Themabegroting 2017 2020 (dit geldt ook voor de bijstelling van de
rijksbijdrage naar het recent voorlopig vastgestelde
niveau 2017).
4. De zienswijze over de 2e MARAP en 2e
(meerjaren)begrotingswijziging SDV 2016 ter
vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.
10.

Domein Samenleving
Vangnetuitkering 2016
Besluit:
1. De globale analyse van de mogelijke oorzaken en
de omvang van het tekort op het Pw-budget 2016,
de verwachte ontwikkeling van dat tekort in de
komende jaren en de maatregelen gericht op
tekortreductie, vast te stellen.
2. De gemeenteraad te verzoeken een zienswijze te
geven over de analyse van de oorzaken en omvang
van het tekort op het Pw-budget 2016 en over de
ingeslagen koers om het tekort op het Pw-budget te
reduceren met inzet van de maatregelen die op basis
van vastgesteld beleid in 2016 zijn genomen.

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00663
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Nr.
11.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Intrekken verordening verrekening bestuurlijke boete bij
recidive 2015

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
16.00664

Besluit:
1. Neemt kennis van de gevolgen van de wijziging van
de Fraudewet.
2. Besluit aan de raad voor te stellen de verordening
verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 (met
terugwerkende kracht) per 1 januari 2017 in te trekken.
12.

Stadsbedrijf
Kredietaanvraag paslezers ondergrondse containers
Besluit:
De raad bij begrotingswijziging voor te stellen voor de
aankoop van 35 paslezers voor ondergrondse containers
een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 49.000, en de kapitaallasten ad € 3.500,- te dekken ten laste van
de baten afvalstoffenheffing.

13.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Teeninga
16.00645

