Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 20/12/2016 week 51.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar tijdelijk hekwerk

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00880

Besluit:
1. Het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning
voor het tijdelijke hekwerk gegrond te verklaren.
2. De bestreden beschikking overeenkomstig het advies
van de bezwaarschriftencommissie te herroepen en
een nieuw besluit te nemen op de aanvraag
omgevingsvergunning op grond van en met
inachtneming van de opgestelde ruimtelijke
onderbouwing.
3. De directeur van het Domein Ruimte te mandateren tot
het afhandelen van het bezwaarschrift en het verlenen
van de omgevingsvergunning voor het tijdelijke
hekwerk.
2.

Domein Samenleving
Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2017
Besluit:
1. Het Programma 2017 vast te stellen zoals opgenomen
in bijlage 1;
2. a. Het bekostigingsplafond van de voorzieningen in de
onderwijshuisvesting voor 2017 voor het Primair
Onderwijs vast te stellen op € 2.237.637,-;
b. Het bekostigingsplafond van de voorzieningen in
de onderwijshuisvesting voor 2017 voor het Voortgezet
en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs vast te stellen op
€ 0,-.
3. De raad voor te stellen ten laste van de stelpost
meerjarenbegroting de volgende kredieten beschikbaar
te stellen en de begroting overeenkomstig te wijzigen:
€ 1.000.000,- voor de uitbreiding met 4 lokalen van
onderwijsgebouw Het Biezenplein af te schrijven in
36 jaar;
-€ 1.000.000,- voor de uitbreiding met 4 lokalen
van onderwijsgebouw Het Kompas af te schrijven
in 37 jaar;

Wethouder Teeninga
16.00865

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
€ 17.637,- voor de eerste inrichting OLP en
meubilair Valentijn af te schrijven in 15 jaar.
De burgemeester besluit:
4. Op grond van artikel 171 van de Gemeentewet aan
wethouder Teeninga volmacht te verlenen tot
ondertekening van de doordecentralisatie
overeenkomst en de aanvullingsovereenkomst Tjalling
Koopmans College.

Portefeuillehouder
Nummer

3.

Domein Samenleving
Evaluatie Doordecentralsiatie onderwijshuisvesting VO
en (V)SO

Wethouder Teeninga
16.00866

Besluit:
1. Kennis te nemen van de Evaluatie Doordecentralisatie
onderwijshuisvesting VO en (V)SO;
2. In te stemmen met het aanvullings overeenkomsten
doordecentralisatie;
3. De evaluatie ter kennis te brengen van de raad via
de commissie Samenleving;
De burgemeester besluit:
4. De burgemeester besluit, als afzonderlijk
bestuursorgaan, op grond van artikel 171 van de
Gemeentewet aan wethouder Teeninga volmacht
te verlenen voor de ondertekening van de
aanvullingsovereenkomst bij de overeenkomsten
doordecentralisatie.
4.

Domein Samenleving
Verantwoording 2015 doorgedecentraliseerd onderwijs en
toezicht openbaar onderwijs (RSG)
Besluit:
1. Vast te stellen dat de verantwoording 2015 van
de door gedecentraliseerde schoolbesturen voldoen
aan de getekende overeenkomst met inachtneming
van de overeengekomen correctie bij
CVMBO/Landstede.
2. Kennis nemen van de jaarrekening 2015 van RSG,
en constateren dat de gemeentelijke
instandhoudingsplicht van het openbaar onderwijs
niet in het geding is.

Wethouder Teeninga
16.00864
Bijlagen niet openbaar,
bedrijfsinformatie, eventuele
openbaarmaking geschiedt
door schoolbesturen zelf
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Nr.
5.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Verzoek gemeentegarantie Educare in het kader van
doordecentralisatie

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
16.00862

Besluit:
1. De raad vragen financiële garantstelling te verlenen
voor de lening van Educare ten behoeve van de lening
voor de nieuwbouw van school De Lelie zoals
toegelicht in de uitgangspunten in dit voorstel;
De burgemeester besluit:
2. Op grond van artikel 171 van de Gemeentewet aan
wethouder Teeninga volmacht te verlenen voor de
ondertekening de garantstelling Educare
overeenkomstig het te nemen raadsbesluit hierover.
6.

Domein Samenleving
Jongerenwerk/kinderwerk Talent House

Wethouder Van Noort
16.00852

Besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met het
bijgevoegde Plan van Aanpak Talent House
Harderwijk.
2. De raad voor te stellen voor de uitvoering, van de
reeds door de raad vastgestelde begroting, van het
Plan van Aanpak een bedrag van € 200.000, beschikbaar te stellen ten laste van de stelpost nieuw
beleid en de begroting overeenkomstig te wijzigen.
3. De structurele gevolgen van het Talent House vanaf
2018 te betrekken bij de Kadernota 2018-2021.
4. Stichting ZorgDat opdracht te geven en via
beschikking laten weten.
7.

Domein Samenleving
Intentieverklaring samenwerking Maatschappelijke
Opvang/Beschemd Wonen
Besluit:
1. Intentie uit te spreken om vanaf 1 januari 2020 met
de gemeenten Ermelo, Putten, Harderwijk, Nunspeet,
Elburg en Oldebroek samen te werken in het kader
van Beschermd W onen en Maatschappelijke Opvang,
waarbij Harderwijk beoogd centrumgemeente is.
2. Aan de VNG deze intentie kenbaar te maken d.m.v.
het formulier op hun website.
3. Vooruitlopend daarop verdere samenwerking aangaan
met deze gemeenten ten aanzien van dit onderwerp
per 1 januari 2018.

Wethouder Van Noort
16.00844

-4-

Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Samenwerking Hanzestedenmarketing

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
16.00858

Besluit:
Voor de komende 3 jaar (2016-2018) een samenwerking
aan te gaan met Hanzestedenmarketing.
9.

Domein Ruimte
Aanvraag Twee Gebroeders v.o.f. voor het houden van
rondvaarten

Wethouder De Jong
16.00857

Besluit:
1. Aan de Twee Gebroeders v.o.f. onder voorwaarden
ontheffing verlengen voor het houden van rondvaarten
vanuit de wateren van Harderwijk voor de duur van
5 jaar met het schip de Twee Gebroeders, conform
artikel 14 Havenverordening Harderwijk 1994.
2. De directeur Domein Ruimte mandateren voor het
afhandelen van dit besluit, door het ondertekenen van
bijgaande brief.
10.

Domein Ruimte
Aanvraag Chartervaart Harderwijk b.v. voor het maken
van rondvaarten

Wethouder De Jong
16.00856

Besluit:
1. Aan Chartervaart Harderwijk b.v. onder voorwaarden
ontheffing verlenen voor het houden van rondvaarten
vanuit de wateren van Harderwijk voor de duur van
5 jaar met de botters HK3, HK98, W R12 en de W R89,
conform artikel 14 Havenverordening Harderwijk 1994.
2. De directeur Domein Ruimte mandateren voor het
afhandelen van dit besluit, door het ondertekenen
van brief.
11.

Domein Ruimte
Aanvraag rederij Randmeer v.o.f. voor het houden van
rondvaarten
Besluit:
1. Aan Rederij Randmeer b.v. onder voorwaarden
ontheffing verlenen voor het houden van rondvaarten
vanuit de wateren van Harderwijk voor de duur van
5 jaar, conform artikel 14 Havenverordening
Harderwijk 1994.
2. De directeur Domein Ruimte mandateren voor het
afhandelen van dit besluit, door het ondertekenen van
brief.

Wethouder De Jong
16.00854
bijlagen 2 en 3 van de
aanvraag zijn niet openbaar
ivm persoonsgegevens
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Nr.
12.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Jaarcijfers culturele instellingen 2015 en vaststelling
subsidies 2015

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
16.00847

Besluit:
1. De budgetsubsidies van de culturele instellingen over
2015 vast te stellen.
2. In te stemmen met het verzoek van Stichting
Cultuurkust omtrent de besteding van de reservering
subsidie muziek 2015 van € 25.000,-.
3. De instellingen hiervan schriftelijk in kennis te stellen
door middel van vaststellingsbeschikkingen.
4. Dit advies met bijlagen ter kennisname aan de raad
te sturen via de lijst ingekomen stukken.
13.

Domein Ruimte
Aanvraag Harderwijkse Botter Stichting voor het maken
van rondvaarten

Wethouder De Jong
16.00855

Besluit:
1. Aan de Harderwijkse Botter Stichting onder
voorwaarden ontheffing verlenen voor het houden van
rondvaarten vanuit de wateren van Harderwijk voor de
duur van 5 jaar met de botters.
2. HK172, HK21, HK22 en HK4, conform artikel 14
Havenverordening Harderwijk 1994.
3. De directeur Domein Ruimte mandateren voor het
afhandelen van dit besluit, door het ondertekenen van
brief.
14.

Domein Ruimte
Veluwse Hanze - subsidie pilot Provincie Gelderland
Besluit:
1. Een bedrag van € 25.000,- in 2016 en 2017 uit het
Hanze-budget (budgetnummer is 31350) over te
hevelen naar het Pilot project Veluwse Hanzesteden
(budgetnummer is 57458).
2. Dat Harderwijk budgethouder mede namens Elburg en
Hattem zal optreden voor het pilotproject Veluwse
Hanzesteden t.w.v. € 125.000,-. Na afloop legt
Harderwijk in overleg met Elburg en Hattem
verantwoording af naar de Provincie Gelderland.

Wethouder Van der W alZeggelink
16.00851
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Nr.
15.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Starten aanwijsprocedure gemeentelijk monument

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00846

Besluit:
1. De procedure te starten om het hekwerk met poorten
om het terrein van Kranenburg Noord 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.
16.

Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van Stadspartij
Harderwijk Anders over de Blijverslening

Wethouder De Jong
16.00843

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
17.

Domein Bestuur en Organisatie
Decembercirculaire Gemeentefonds 2016

Wethouder De Jong
16.00867

Besluit:
1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de
Decembercirculaire Gemeentefonds 2016.
2. De effecten voor de jaarschijf 2016 te betrekken bij de
Themarekening 2016.
3. De raad voor te stellen de effecten vanaf de jaarschijf
2017 in de Themabegroting 2017-2020 te verwerken.
18.

Domein Ruimte
Schriftelijke vraag van fractie Stadspartij Harderwijk
Anders over voetpad onderdoorgang Stationsomgeving
Besluit:
1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de
Decembercirculaire Gemeentefonds 2016.
2. De effecten voor de jaarschijf 2016 te betrekken bij de
Themarekening 2016.
3. De raad voor te stellen de effecten vanaf de jaarschijf
2017 in de Themabegroting 2017-2020 te verwerken.

19.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Teeninga
16.00832

