Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 17/01/2017 week 3.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
RNV 3.0 Eindadvies: "De kunst van het verbinden"

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00011

Besluit:
1. Kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen
uit het rapport ‘De kunst van het verbinden’.
2. De gemeenteraad voor te stellen om:
a. Kennis te nemen van de conclusies en
aanbevelingen uit het rapport ‘De kunst van het
verbinden’ van de Kwartiermaker RNV 3.0, de heer
G.J. Jansen.
b. Het college van B&W op te dragen de
voorbereiding van een Samenwerking Noord Veluwe ter hand te nemen conform de
uitgangspunten, planning en rolverdeling zoals i n
het rapport van de Kwartiermaker voorgesteld en
hiertoe uitgewerkte voorstellen voor te leggen aan
de gemeenteraad met als doel de samenwerking
Noord Veluwe per 1 oktober 2017 te kunnen
effectueren.
c. Het college van B&W op te dragen de beëindiging
van de gemeenschappelijke regeling Regio NoordVeluwe voor te gaan bereiden, en hiertoe uiterlijk 1
september 2017 uitgewerkte voorstellen voor te
leggen aan de gemeenteraad met als doel de
gemeenschappelijke regeling Noord-Veluwe per
uiterlijk 31 december 2017 op te heffen.
2.

Domein Ruimte
Startnotitie woonvisie 2017
Besluit:
In te stemmen met de startnotitie woonvisie 2017

Wethouder De Jong
17.00009
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Nr.
3.

Afdeling
Onderwerp
projectbureau W aterfront
Vaststelling kosten explosievenonderzoek in 2016 t.b.v.
bommenregeling

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
17.00002
m.u.v. finaciële bijlagen

Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen om de werkelijke
kosten voor explosievenonderzoek Waterfront in 2016,
inclusief onderzoek op locatie recreatiestrand nabij
Dolfinarium, vast te stellen op € 2.873.270, overeenkomstig de cijfers voor de jaarrekening 2016.
2. Op basis van overeenkomstig raadsbesluit een
verzoek in te dienen bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om,
voor het vastgestelde bedrag van werkelijk gemaakte
kosten, in aanmerking te komen voor een suppletieuitkering vanuit de ‘bommenregeling’.
4.

Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelijke vragen van VVD Harderwijk Hierden over kerstgeschenk

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00012

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de brief.
5.

Domein Samenleving
Eigen bijdragen W mo 2017

Wethouder Van Noort
17.00008

Besluit:
bekendmaking via
1. Het nominale deel voor iedereen vaststellen op € 10, gemeentepagina
per 4 weken (behoudens meerpersoonshuishoudens
onder AOW -leeftijd daar deze door staatssecretaris op
nul is gesteld) en het maximale uurtarief vast te stellen
op € 21,60. Ingangsdatum 2 januari 2017.
2. Artikel 3. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of
pgb’s als volgt vaststellen:
1. De bedragen per vier weken, de
inkomensbedragen en de percentages die gelden
voor de berekening van de eigen bijdrage zijn
gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid,
van het Uitvoeringsbesluit W mo 2015.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 wordt aan
cliënten met een verzamelinkomen dat niet meer
bedraagt dan de in artikel 3.8 lid 1 onder a en b
van het Besluit maatschappelijke ondersteuning
een eigen bijdrage opgelegd van € 10,- per 4
weken in afwijking van de in artikel 3.8 lid 1 onder
a en c van het Besluit maatschappelijke
ondersteuning vermelde bijdragen.
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Afdeling
Onderwerp
3. De hoogte van de bijdrage bedraagt, mede gelet
op het bepaalde in artikel 2.1.4 onder 3 van de
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 nooit
meer dan de werkelijke kosten van de verleende
ondersteuning. De kostprijs voor de berekening
van de bijdrage in de kosten wordt als volgt
bepaald voor Hulp bij Huishouden in natura en
Begeleiding individueel in natura: het uurtarief van
€ 21,60 vermenigvuldigd met het aantal geleverde
uren per zorgperiode.
4. Geen eigen bijdrage is verschuldigd voor de
maatwerkvoorziening Begeleiding groep W mo
3. Uw besluit gedurende 4 weken ter visie leggen (vooral
gezien het vermelde onder 2.).

Portefeuillehouder
Nummer

6.

Domein Ruimte
Verkoop percelen bedrijfsgrond W erklandschap Groene
Zoom

Wethouder De Jong
17.00006

Besluit:
Instemmen met de verkoop van percelen bedrijfsgrond
binnen het Werklandschap Groene Zoom, één en ander
conform de in dit voorstel genoemde voorwaarden en
voorgestelde koopsommen.
7.

Domein Ruimte
Uitspraak rechtbank; nieuwe beslissing op bezwaar; wob
verzoek; omgevingsvergunning jachthutten
Besluit:
1. Uitvoering geven aan bijgaande uitspraak van de
rechtbank Gelderland d.d. 8 november 2016 met
zaaknummer AWB 15/6534.
2. Voldoen aan de uitspraak door een nieuw besluit te
nemen met aanvulling van de motivatie.
3. De proceskosten van € 1.159,- voldoen aan
gemachtigde ten laste van het budget rechtsgedingen.

8.

Uitnodigingen conform advies secretaris

m.u.v. de in het voorstel
genoemde bedragen en de
vertrouwelijke bijlagen.

Wethouder De Jong
16.00891

