Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 22/11/2016 week 47.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Nieuwe gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (domein
sociaal en domein bedrijfsvoering)

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00760

Besluit:
1. Voornemens te zijn in te stemmen met de inhoud van
het organisatieplan (bijlage 1) van de nieuwe GR
Meerinzicht en daarmee in te stemmen met de volgende
onderdelen uit het organisatieplan over de:
1. Rechtsvorm bedrijfsvoeringsorganisatie (paragraaf
2.1);
2. Bestuurssamenstelling (paragraaf 2.3);
3. Positionering van programmagelden
(paragraaf 3.9);
4. Positionering van beleid (paragraaf 3.3);
5. Herkenbaarheid (paragraaf 1.6).
2. Voornemens te zijn in te stemmen met de bijbehorende
nieuwe concepttekst van de gemeenschappelijke
regeling Meerinzicht (bijlage 2).
3. Kennis te nemen van de managementstructuur van
de nieuwe GR Meerinzicht (bijlage 3).
4. Aan te bieden aan de besturen van de SDV en
Meerinzicht;
5. Na instemming van de besturen dit voorgenomen besluit
ter advisering voor te leggen aan de OR van Ermelo,
Harderwijk, Zeewolde, Meerinzicht en SDV
en ter informatie aan de OR RNV;
6. De voorgenomen besluiten (beslispunt 1) zijn definitief
als de vijf ondernemingsraden (Ermelo, Harderwijk,
Zeewolde, Meerinzicht en SDV) een positief advies
hebben afgegeven.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Aanwijzingsbesluit klachtencoördinator
Besluit:
Mevrouw mr. L. Kevelam, juridisch adviseur van de
gemeente Harderwijk, aan te wijzen als klachtencoördinator,
onder intrekking van de eerdere besluiten waarbij een
klachtencoördinator is aangewezen.

Wethouder De Jong
16.00737

-2-

Nr.
3.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Vervolgtraject invoering Wet Vpb-plicht
overheidsondernemingen en de Wet markt en overheid

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00721

Besluit:
In verband met de afrondende werkzaamheden voor de
invoering van de Wet Vpb-plicht overheidsondernemingen
en de Wet markt en overheid een aanvullend budget van
€ 25.000,- (€ 23.500,- incidenteel en € 1.500,- structureel)
beschikbaar te stellen ten laste van de post onvoorzien.
Het structurele deel van dit budget ad € 1.500, - zal
meegenomen worden bij de kadernota 2018-2021 onder
het hoofdstuk Drempelbedragen.
4.

Domein Bestuur en Organisatie
Aanvulling mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015
Besluit:
1. mandaat respectievelijk machtiging te verlenen aan de
Directeur Bestuur en Organisatie om het beheer over de
E-herkenningsmiddelen te voeren en het
bevoegdhedenregister behorende bij het
‘Mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015’ hiermee
aan te vullen. Het beheer omvat:
a. de aanschaf van eHerkeningsmiddelen voor
medewerkers van de gemeente Harderwijk, danwel
voor de medewerkers van Meerinzicht;
b. de registratie per eHerkenningsmiddel van de
bijbehorende medewerker en de diensten waartoe
deze persoon is gemachtigd;
c. het beheer van de machtigingen voor
eHerkenningsmiddelen, zoals het intrekken, tijdelijk
opschorten en uitbreiden;
d. het zijn van contactpersoon voor de
eHerkenningsleverancier en het doorgeven welke
medewerkers gemachtigd zijn voor de
eHerkenningsmiddelen.
2. de Directeur Bestuur en Organisatie de bevoegdheid te
verlenen om medewerkers te machtigen/een
ondermandaat te verlenen tot het geheel of gedeeltelijk
uitoefenen van de hem bij dit besluit gegeven
bevoegdheden.

Wethouder De Jong
16.00727
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Nr.
5.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Aanbesteding gas en elektra

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00745

Besluit:
Conform het bijgevoegde besluit, met 13 gemeenten
en de Regio Noord-Veluwe, deel te nemen aan de Europese
aanbesteding voor de inkoop van gas en elektra vanaf
2018.
6.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar ingetrokken omgevingsvergunning

Wethouder De Jong
16.00732

Besluit:
1. Het bezwaarschrift d.d. 8 augustus 2016, ingediend
tegen het besluit van 15 juli 2016, waarbij is besloten
omgevingsvergunning te verlenen voor het gedeeltelijk
veranderen van het gebruik van de begane grondvloer
van een winkelpand ten behoeve van ‘lichte dag horeca
met detailhandel’ niet-ontvankelijk te verklaren.
2. De directeur domein Ruimte te mandateren voor de
(administratieve) afhandeling van het bezwaarschrift.
7.

Domein Ruimte
Zienswijze scheidingsvoorstel Habion

Wethouder De Jong
16.00739

Besluit:
1. In te stemmen met het scheidingsvoorstel zoals
beschreven in de bijlage.
2. Habion hierover middels bijgevoegde brief te
informeren.
8.

Domein Ruimte
Medewerking verlenen voor de bouw van een kapschuur
aan de Fokko Kortlanglaan 191
Besluit:
1. De bereidheid uitspreken in principe medewerking
te verlenen aan de verkoop van kavel K 267,
(gedeeltelijk) aan de eigenaar / bewoner van de
Fokko Kortlanglaan 191.
2. De bereidheid uitspreken in principe medewerking te
verlenen aan het ingediende verzoek van deeigenaar
om een kapschuur te realiseren middels een
omgevingsvergunning uitgebreide procedure en hiermee
af te wijken van de bouwregels van het vigerende
bestemmingsplan Drielanden - Groene Zoom.

Wethouder Teeninga
16.00743
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Nr.
9.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Meewerken aan wijzigingsbevoegdheid Fokko Kortlanglaan
151

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
16.00744

Besluit:
De bereidheid uitspreken in principe medewerking te
verlenen aan het ingediende verzoek van de eigenaar
om gebruik te maken van de in het bestemmingsplan
Drielanden - Groene Zoom opgenomen
wijzigingsbevoegdheid.
10.

Domein Ruimte
Parameters grondexploitaties 2017

Wethouder De Jong
16.00757

Besluit:
1. De parameters voor de grondexploitaties 2017 als volgt
vast stellen:
Rente : verlagen naar 0,7%.
Indexering kosten
Tot 01-01-2017; 1% en vanaf 01-01-2017; 2%.
Indexering opbrengst woningbouw
Vanaf 01-01-2016; 2%.
Indexering opbrengst bedrijven en kantoren
Tot 01-01-2021; 0%, vanaf 01-01-2021 tot
01-01-2026; 1% en vanaf 01-01-2026; 0%.
11.

Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie ChristenUnie
over financiering van de jeugdhulp

Wethouder Van Noort
16.00755

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
12.

Domein Ruimte
Prestatieafspraken met de in Harderwijk werkzame
corporaties
Besluit:
Akkoord te gaan met de prestatieafspraken zoals die
zijn gemaakt met Woonzorg Nederland, Habion, Omnia
Wonen en UWOON.
De burgemeester besluit:
Met toepassing van artikel 171 lid 2 van de
Gemeentewet de ondertekening van de onder 1.
bedoelde prestatieafspraken volmacht te geven aan
wethouder De Jong.

Wethouder De Jong
16.00740
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Nr.
13.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Kamerbewoning voor vergunninghouders

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00756

Besluit:
1. Om in samenwerking met UW OON minimaal twee
alleenstaande vergunninghouders in één sociale
huurwoning te huisvesten om de taakstelling voor 2016
te halen.
2. De woningen op basis van kamerverhuur aan te bieden.
3. De kosten te dekken uit de gelden die voortvlo eien uit
het uitwerkingsakkoord asielinstroom conform plan van
aanpak “Een parallelle aanpak voor statushouders in
Harderwijk” indien en zodra deze beschikbaar zijn
gesteld door de raad.
4. Tot het aangaan van de bij dit voorstel behorende
overeenkomst.
De burgemeester besluit:
5. Met toepassing van artikel 171 lid 2 van de
Gemeentewet de ondertekening van de onder 4.
bedoelde overeenkomst op te dragen aan de directeur
Domein Ruimte (E. Okkema) of een vervanger
(overeenkomstig artikel 10 van het Mandaatbesluit
gemeente Harderwijk 2015)
14.

Domein Bestuur en Organisatie
Voordracht jeugdonderscheiding 2016
Besluit:
Gerrit Benjamin Mazier, roepnaam Erwin, voor te dragen
voor de jeugdonderscheiding 2016.

15.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Burgemeester Van Schaik
16.00772

