Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 13/12/2016 week 50.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Overeenkomst Stichting MFC de Bogen per 1-1-2017

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00807

Besluit:
1. In te stemmen met het uitgewerkt scenario voor
stichting MFC de Bogen per 1-1-2017 en hiermee het
subsidiebedrag te bepalen op € 169.332,- per jaar
(prijspeil 2016);
2. In te stemmen met de budgetovereenkomst behorende
bij subsidieverlening voor de periode 1 -1-2017 t/m
31-12-2018.
3. Het positieve saldo van € 45.309,- over 2017 én 2018
inzetten voor een benodigde eenmalige investering ad
€ 56.265,- en eventuele nog te herstellen nog te
constateren hiaten.
4. Via een wijziging van de productraming de financiële
gevolgen vanaf 2017 te verwerken in de
Themabegroting 2017.
2.

3.

Domein Ruimte
Overeenkomst verkoop percelen grond Horloseweg 20

Wethouder Teeninga
16.00816

Besluit:
Met de heer Daenen en mevrouw Daenen-Kraaij een
overeenkomst te sluiten over de verkoop van percelen
grond gelegen aan en nabij de Horloseweg 20 in het
gebied ‘de Groene Zoom’.

m.u.v. de vertrouwelijke
bijlagen

Domein Ruimte
Gelreweg 4C verzoek kringloopwinkel

Wethouder De Jong
16.00821

Besluit:
Geen medewerking te verlenen aan de vestiging van een
kringloopwinkel in het pand Gelreweg 4C.

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Postionering en inrichting Stadsbedrijf

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00836

Besluit:
1. In te stemmen met de positionering en inrichting van
het Stadsbedrijf conform de notitie ‘Partnerschap in
realisatie en beheer’ d.d. 7 december 2016.
2. De algemeen directeur / gemeentesecretaris opdracht
te geven invulling te geven aan de in de notitie
geformuleerde aanbevelingen en het College en de OR
regelmatig over de voortgang te informeren.
3. De notitie ‘Partnerschap in realisatie en beheer’ voor
advies voorleggen aan de OR en punten 1 t/m 2 te
beschouwen als voorgenomen besluit.
5.

Domein Samenleving
Beleidscapaciteit Samenleving

Wethouder De Jong
16.00809

Besluit:
Instemmen met een aanvullende onttrekking van € 7.221, aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein via een
wijziging van de productenraming in verband met een
hercalculatie van de loonsomkosten.
6.

Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen fractie van
Gemeentebelang over vluchtelingen en werk

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00810

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
7.

Domein Samenleving
Bijdrage 2015 voor crisisopvang Zorggroep NoordWest
Veluwe

Wethouder Van Noort
16.00812
BIJLAGE niet openbaar

Besluit:
1. Subsidie verlenen tot een bedrag van € 17.767,- voor
openhouden crisisopvang ZNWV in 2016.
2. Het bedrag van € 17.767,- ten laste brengen van
budget 67203 Kortdurend Verblijf W mo.

-3-

Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Evenementenbeleid

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
16.00831

Besluit:
1. In te stemmen met de concept nota
Evenementenbeleid.
2. De concept nota gedurende zes weken ter inzage te
leggen op grond van de inspraakverordening
Harderwijk.
9.

Domein Samenleving
Stad als Podium
Besluit:
1. kennis te nemen van de plannen die zijn ingezonden
in het kader van De Stad als Podium en van de
analyse van deze plannen;
2. de plannen en de analyse van de plannen door te
sturen aan de raad conform de opdracht van de raad
van 30 april 2015, bij het vaststellen van het Plan van
Aanpak Stad als Podium;
3. te kiezen voor de doorontwikkeling van de plannen van
de SaP-connectie;
4. daarbij te betrekken een uitwerking van de
mogelijkheden voor een podiumvoorziening in de
binnenstad en wel in het pand Academiestraat 5,
alsmede de afbouw van de subsidierelatie met de
Stichting Podia Harderwijk ten behoeve van het
Theater Harderwijk;
5. als financiële uitgangspunten te nemen de structurele
bedragen van € 350.000,- en € 100.000,- en de
incidentele bedragen van € 2.500.000,- (exclusief
BTW ) en € 2.500.000,- (exclusief BTW);
6. deze uitwerking voor de zomer van 2017 aan te bieden
aan de raad;
7. de raad te adviseren in te stemmen met deze keuze;
8. de raad te verzoeken voor deze uitwerking een budget
ter beschikking te stellen van ten hoogste € 40.000, -,
zodat gedegen advies van ter zake deskundigen kan
worden ingewonnen, en de dekking van dit bedrag te
betrekken bij het resultaat van de jaarrekening.

10.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Van Noort
16.00838

