Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 06/12/2016 week 49.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
projectbureau W aterfront
Nota van Uitgangspunten fase 3 Waterfront

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
16.00803

Besluit:
De Nota van Uitgangspunten fase 3 W aterfront vast te
stellen en oriënterend te bespreken voor te leggen de
raadscommissie
2.

Domein Ruimte
Start procedure uitwerkingsplan W aterfront-Zuid De Bakens

Wethouder Teeninga
16.00790

Besluit:
In te stemmen met het ontwerpuitwerkingsplan
‘Waterfront-Zuid - De Bakens’ (NL.IMRO.0243.UP001820001), het uitwerkingsplan vrij te geven voorvooroverleg
en het uitwerkingsplan in ontwerp ter inzage te leggen.
3.

projectbureau W aterfront
Plankosten W aterfront 2017

Wethouder Teeninga
16.00804
bijlage vertrouwelijk

Besluit:
1. De gemeenteraad bij begrotingswijziging voor te
stellen een krediet 'plankosten Waterfront 2017'
beschikbaar te stellen voor een bedrag van
€ 941.240,-.
2. Dit plankostenkrediet te dekken uit de grondexploitatie
Waterfront.
4.

Domein Samenleving
Gelders Sportakkoord
Besluit:
1. Kennis te nemen van het Gelders Sportakkoord.
2. De burgemeester besluit, als afzonderlijk
bestuursorgaan, op grond van artikel 171 van de
Gemeentewet aan Wethouder C. van der WalZeggelink volmacht te verlenen voor de ondertekening
van het Gelders Sportakkoord.

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00802

-2-

Nr.
5.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Herzien besluit culturele subsidie theaterdiner Scrooge,
Stichting Podia Harderwijk

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
16.00791

Besluit:
Het eerder genomen besluit om de aan Stichting Podia
Harderwijk toegekende subsidie voor het theaterdiner
Scrooge terug te vorderen, te herzien.
6.

Domein Samenleving
Definitief besluit oprichting Veilig Thuis Noord Oost
Gelderland
Besluit:
1. In te stemmen met het herbevestigen van het
collegebesluit (kenmerk B16.00434) d.d. 19-7-2016,
aangezien de gemeenteraad geen wensen en
bedenkingen heeft tegen het oprichten van de stichting
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland, met binnen het
bedrijfskundig inrichtingsplan de volgende mutaties:
1. het toepassen van een verdeelsleutel van 40-4020% voor de verdeling van de financieringsstromen
over de 3 subregio’s binnen Noord Oost
Gelderland;
2. een nader uitgewerkte financiële risicoparagraaf
op basis van de informatie die nu beschikbaar is;
3. de datum van de oprichting van de stichting op 1
januari 2017 en operationeel op 1 juli 2017 te
zetten;
2. De portefeuillehouder W mo /Jeugdzorg machtigen om
de gemeente Harderwijk te vertegenwoordigen in de
Vergadering van gemeenten binnen stichting Veilig
Thuis Noord Oost Gelderland;
3. In te stemmen met de samenwerkingsafspraken
gemeenten regio Noord Oost Gelderland & Veilig
Thuis Noord Oost Gelderland (bijlage 4);
4. De raad hierover te informeren via de lijst ingekomen
stukken.
Burgemeester als afzonderlijk bestuursorgaan:
5. De portefeuillehouder W mo /Jeugdzorg te machtigen
om de gemeente Harderwijk te vertegenwoordigen in
de Vergadering van gemeenten binnen stichting Veilig
Thuis Noord Oost Gelderland;
6. De volmacht voor de oprichting van de stichting te
ondertekenen.

Wethouder Van Noort
16.00788

-3-

Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Overeenkomst ontwikkeling perceel Stationslaan 112
Besluit:
Met Linde Project realisatie B.V. te Putten een
overeenkomst sluiten over de ontwikkeling van het
perceel Stationslaan 112.

8.

Domein Ruimte
Gebruik Vischmarkt 25

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00798
m.u.v. de vertrouwelijke
bijlage

Wethouder De Jong
16.00796

Besluit:
1. In te stemmen met een afwijkend gebruik van
Vischmarkt 25 ten behoeve van Glas -in-lood
Workshops.
2. De domein manager Ruimte te mandateren
voor de afhandeling van dit verzoek en het verlenen
van de omgevingsvergunning.
9.

Domein Ruimte
Aanvullende eisen reclame uitingen uitkijktoren
Boekhorstlaan

Wethouder De Jong
16.00789

Besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van de memo
‘aanvullende eisen reclame uitingen uitkijktoren
Boekhorstlaan’.
2. De memo ‘aanvullende eisen reclame uitingen
uitkijktoren Boekhorstlaan’ vrij te geven om ter inzage
te leggen.
10.

Domein Bestuur en Organisatie
Vaststellen van twee Loga - circulaires
Besluit:
1. De Loga circulaire van 10 november 2016 :
CAR/UW O-wijzigingen als gevolg van invoering IKB +
twee bijlagen met ingang van 1 januari 2017 vast te
stellen.
2. De Loga circulaire van 24 november 2016: aanpassing
CAR/UW O aan nieuwe collectieve zorgverzekering +
twee bijlagen met ingang van 1 januari 2017 vast te
stellen.

Wethouder De Jong
16.00801
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Nr.
11.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Meerinzicht Bestuursrapportage 2016-2 met
Begrotingswijziging 2016-3

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00797

Besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de tweede
en derde Begrotingswijziging 2016 van Meerinzicht.
2. De raad voor te stellen om de hogere bijdrage van
Harderwijk voor 2016 van € 39.000,- te betrekken bij
het resultaat van de jaarrekening 2016 en vanaf 2017
tot en met 2019 de hogere bijdragen van € 80.000, per jaar en € 64.000,- in 2020 en het structurele
bedrag van € 49.000,- vanaf 2021 op te vangen ten
laste van de egalisatiereserve automatisering en de
begroting overeenkomstig te wijzigen.
3. Vooruitlopend op de behandeling in de raad van
12 januari 2017 Meerinzicht schriftelijk te informeren
over het standpunt van het college over de zienswijze
van Harderwijk.
12.

Domein Bestuur en Organisatie
Achtervangovereenkomst met de Stichting W aarborgfonds
Sociale Woningbouw t.b.v. Stichting UW OON
Besluit:
1. Een gelimiteerde achtervangovereenkomst aan te
gaan met het Waarborgfonds (met inachtneming van
de in dit voorstel genoemde overwegingen) waarbij de
gemeente verklaart dat, indien en voorzover het
risicovermogen van het Waarborgfonds, zoals
omschreven in de overeenkomst een niveau bereikt
dat lager is dan het garantieniveau zoals oms chreven
in de overeenkomst, zij zich jegens het Waarborgfonds
zomede jegens de geldgever verbindt aan het
Waarborgfonds gelden ter leen te verstrekken op de
wijze, onder de voorwaarde en tot de bedragen als in
de overeenkomst bepaald.
2. De achtervangovereenkomst aangaan ten behoeve
van de Stichting UW OON te Harderwijk voor de
periode tot 31 december 2021 waarna het
Waarborgfonds geen nieuwe verplichtingen, door
middel van een onherroepelijke verklaring omtrent
af te geven borgstelling (onherroepelijk
bereidheidsverklaring) of borgtochtovereenkomst,
meer kan aangaan, het Waarborgfonds kan tot
maximaal € 50.000.000,- verplichtingen aangaan.

Wethouder De Jong
16.00793

-5-

Nr.
13.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Stand van zaken moties (1 november 2016)

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
16.00600

Besluit:
De lijst met de stand van zaken over de afdoening van
moties (oktober 2016) vast te stellen en via de Griffie
beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.
14.

Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording motie Fairtrade Gemeente

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00799

Besluit:
1. De motie fairtradegemeente uit 2013 niet uit te voeren,
omdat door bedrijven, organisaties en overheid aan
zes criteria moet worden voldaan en vanwege het
kostenaspect.
2. De doelstellingen Fairtrade te implementeren in het
eigen inkoopbeleid.
3. De gemeenteraad te informeren overeenkomstig brief.
15.

Domein Samenleving
Besluit Samenwerking en mandaat aan de RNV voor
uitvoering Basismobiliteit

Wethouder De Jong
16.00677

Besluit:
1. In te stemmen met het aangaan van de
Samenwerkingsovereenkomst Uitvoering
Basismobiliteit Noord-Veluwe.
2. Mandaat te verlenen aan de RNV conform het
bijgevoegde Mandaatbesluit Uitvoering Basismobiliteit
Noord-Veluwe.
3. Toestemming te verlening voor de overdracht van de
klantgegevens van Multicard aan Noot Touringcar Ede
BV/Regie Centraal BV.
16.

Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording moties doorstroming A-28 en
Intercitystatus Harderwijk
Besluit:
De conceptbrief vast te stellen, waarmee de moties over
de bereikbaarheid van Harderwijk (Doorstroming A28 en
Intercitystatus Harderwijk) integraal zijn afgedaan.

17.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder De Jong
16.00806

