Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 03/01/2017 week 1.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie
Gemeentebelang over mogelijk datalek

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00886

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

Domein Ruimte
Zuiderzeestraatweg 95 beslissing op bezwaar intrekkin g
omgevingsvergunning

Wethouder Van Noort
16.00875

Besluit:
1. Het bezwaarschrift de dato 3 augustus 2016, tegen de
intrekking van de omgevingsvergunning, conform het
advies van de bezwaarschriftencommissie, ongegrond
te verklaren.
2. Het bestreden besluit, de intrekking
omgevingsvergunning de dato 27 juni 2016, in stand te
laten.
3. Het verzoek om proceskostenvergoeding, conform het
advies van de bezwaarschriftencommissie, af te
wijzen.
3.

Domein Ruimte
Parallelweg 26 115 beslissing op bezwaar kwijtschelding
dwangsom
Besluit:
1. Het bezwaarschrift van 16 september 2016, tegen de
afwijzing van het verzoek om kwijtschelding van een
verbeurde dwangsom, ongegrond te verklaren conform
het advies van de bezwaarschriftencommissie.
2. Het bestreden besluit de dato 18 augustus 2016 in
stand te laten.

Wethouder Van Noort
16.00876

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Burgemeester de Meesterstraat reclame-uitingen
openbare weg

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
16.00883

Besluit:
1. Een handhavingsprocedure te starten tegen
ondernemers die reclame-uitingen langs de
Burgemeester de Meesterstraat plaatsen zonder
vergunning, door middel van het opleggen van een last
onder dwangsom per 1 februari 2017. De hoogte van
de dwangsom te bepalen op € 1.000,-- per overtreding
met een maximum van € 10.000,--.
2. Een alternatief aan te bieden in de vorm van één
tijdelijke bewegwijzeringsaanduiding per ondernemer
(tot 1 januari 2018), niet zijnde handelsreclame en
conform de huisstijl van de gemeentelijke
bewegwijzering, om de locatie van hun parkeerterrein
goed aan te duiden.
5.

Domein Ruimte
Stimuleringsregeling transformatie vitale vakantieparken
2016

Wethouder De Jong
16.00885

Besluit:
1. De beleidsregel "Stimuleringsregeling voor
(Belangen)Verenigingen van Eigenaren transformatie
Vitale Vakantieparken 2016" vast te stellen.
2. het krediet van € 250.000,- van de
"Stimuleringsregeling voor VvE’s van
appartementengebouwen" in te zetten voor de
"Stimuleringsregeling voor (Belangen)Verenigingen
van Eigenaren transformatie Vitale Vakantieparken
2016".
6.

Domein Ruimte
Voorlopig ontwerp oude Stadhuis, markt 1
Besluit:
1. In te stemmen met het Voorlopig Ontwerp voor de
renovatie van het Oude Stadhuis op de markt.
2. De gemeenteraad te adviseren variant 4 uit te laten
werken tot Definitief Ontwerp.
3. De dekking van de benodigde investering, structureel
€ 35.700,-, te betrekken bij de kadernota 2018-2021.
4. De boekwaarde van € 1.000.000,- af te schrijven
wanneer tot renovatie besloten wordt.

Wethouder De Jong
16.00863
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Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Verhuur pand Academiestraat 7
Besluit:
1. Het pand Academiestraat 7 onder de in dit voorstel
genoemde voorwaarden te verhuren aan de Stichting
Stadsmuseum Harderwijk voor vestiging van het
‘Marius van Dokkum museum’.
2. De raad voor te stellen voor de renovatie van het pand
Academiestraat 7 een krediet beschikbaar te stellen
van € 400.000,-. De structurele kapitaallasten
bedragen € 24.383,- per jaar; de kapitaallasten voor
2018 en 2019 worden voor € 20.206,- gedekt uit het
MJOP/Werkplan 2016 en voor € 28.560,- uit de
algemene reserve; de kapitaallasten worden vanaf
2020 gedekt uit de huuropbrengsten van € 25.000, -.

8.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
16.00879

