Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 15/11/2016 week 46.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie CDA
over uitwerking Strategische Raadsagenda

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
16.00713

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
2.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar geweigerde omgevingsvegunning

Wethouder De Jong
16.00674

Besluit:
1. Het bezwaarschrift d.d. 3 augustus 2016, ingediend
tegen het besluit van 13 juli 2016, waarbij is besloten
de gevraagde omgevingsvergunning voor het
realiseren van een loggia, conform het advies van de
bezwaarschriftencommissie, ongegrond te verklaren
en het bestreden besluit in stand te laten.
2. De directeur domein Ruimte te mandateren voor de
(administratieve) afhandeling van het bezwaarschrift.
3.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar geweigerde omgevingsvergunning

Wethouder De Jong
16.00693

Besluit:
Het wijzigingsplan ‘Buitengebied - Zuiderzeestraatweg 64’
vast te stellen en de zienswijzen ongegrond te verklaren.
4.

Domein Samenleving
Resultaten Cliëntervaringsonderzoek W mo (CEO)
Besluit:
Kennis te nemen van de resultaten van het eerste Cliëntervaringsonderzoek W mo 2015 en in te stemmen met
publicatie op de landelijke website 'Waarstaatjegemeente'.

Wethouder Van Noort
16.00702
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Nr.
5.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar inzake de weigering om een
verkeersbesluit te nemen

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00704

Besluit:
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d.
19 september 2016 over te nemen, met uitzondering
van het gestelde over artikel 6:2 Awb.
2. Het bezwaarschrift d.d. 3 augustus 2016 ongegrond
te verklaren.
3. Ons primaire besluit van 20 juli 2016 in stand te laten,
conform beslissing op bezwaar.
4. De omwonden en overige belangstellenden aanwezig
bij de hoorzitting in kennis stellen van de beslissing
op bezwaar, conform brieven.
6.

Domein Ruimte
Zienswijze scheidingsvoorstel Uwoon

Wethouder De Jong
16.00718

Besluit:
1. In te stemmen met de administratieve scheiding tussen
DAEB en niet-DAEB zoals beschreven in het
scheidingsvoorstel.
2. In te stemmen met het overhevelen van 3 sociale
huurwoningen van DAEB naar niet-DAEB.
3. UW OON hierover middels bijgevoegde brief
te informeren.
7.

Domein Ruimte
Starten aanwijsprocedure gemeentelijk monument

Wethouder De Jong
16.00715

Besluit:
1. De procedure te starten om de voormalige
Officiersmess aan de Mecklenburglaan 3 D 12 te
Harderwijk aan te wijzen als gemeentelijk monument.
2. De verdere behandeling en afhandeling van de
procedure te mandateren aan de Domeinmanager
Ruimte indien er geen zienswijzen worden ingediend.
8.

Domein Ruimte
Moties evaluatie beleidsplan W onen
Besluit:
Instemmen met de brief gericht aan de raad.

Wethouder De Jong
16.00719
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Nr.
9.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
PGB-tarieven 2017

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
16.00716

Besluit:
Het "Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015
van de gemeente Harderwijk" aan te passen ten aanzien
van de tarieven PGB Beschermd Wonen per 1 -1-2017.
10.

Domein Samenleving
Aanvragen regeling Duurzaamheidsmaatregelen primair
onderwijs 2016

Wethouder Teeninga
16.00717

Besluit:
In te stemmen met de beschikkingen op basis van de
regeling Duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs
2016.
11.

Stadsbedrijf
Kap-plan 2016-2017
Besluit:
1. Een vergunning te verlenen voor het kappen van
155 bomen volgens de kap-lijst.
2. Een her-plant verplichting op te leggen voor
118 bomen in de directe omgeving.
3. Een her-plant verplichting ter compensatie op
te leggen voor 37 bomen in de overige wijken.

12.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder De Jong
16.00709

