Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 24/01/2017 week 4.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Mogelijkheid voor benoemen en beëdigen trouwambtenaar
voor één dag

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
17.00005

Besluit:
1. Benoeming en beëdiging voor één dag wel/niet
toestaan van een persoon tot buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand.
2. (ingeval van toestaan ) De directeur Samenleving
opdracht geven e.e.a. uit te werken in het reglement
Burgerlijke Stand en de implementatie voor te
bereiden.
3. In het reglement van de burgelijke stand een borging
inbouwen ter voorkoming van onrechtmatigeheden
omtrent het sluiten van huwelijken.
2.

Domein Ruimte
Start procedure bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand

Wethouder De Jong
17.00023

Besluit:
1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan
Zuidelijke Stadsrand.
2. Het voorontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand
vrijgeven voor inspraak en vooroverleg.
3. Inspraak toepassen op het
voorontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand.
3.

Domein Ruimte
Reclamebelasting
Besluit:
1. De raad voor te stellen om de verordening
reclamebelasting 2015 en 2016 in te trekken.
2. De raad voor te stellen om de verordening
reclamebelasting 2014 ongewijzigd te laten.
3. De raad een gewijzigde verordening reclamebelasting
2017 voor te leggen.
4. Voor de uitvoering van beslispunt 1 t/m 3 volgt een
afzonderlijk collegevoorstel.

Wethouder De Jong
17.00040
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Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Centrummanagement Harderwijk

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
17.00039

Besluit:
1. In overleg met stichting Centrummanagement
Harderwijk te stoppen met het financieren van
Stichting Centrummanagement Harderwijk.
2. De lopende financiële verplichtingen die Stichting
Centrummanagement Harderwijk uiterlijk op
31 december 2016 is aangegaan, zijnde € 17.500,
over te nemen en te formaliseren in een
vaststellingsovereenkomst.
3. De beleidstaken van Centrummanagement onder te
brengen bij het op te richten Bureau Binnenstad, de
uitvoeringsorganisatie van de nieuwe
samenwerkingsorganisatie van de binnenstad.
4. De Stichting Centrummanagement Harderwijk per brief
te informeren over het genomen besluit.
5. De raad informeren via de lijst ingekomen stukken.
5.

Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van ChristenUnie over
verordening reclamebelasting

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00038

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
6.

Domein Samenleving
Afronding W mo-tarieven 2017

Wethouder Van Noort
17.00027

Besluit:
Instemmen met het naar boven afronden van tarieven op
basis van minuten, ten behoeve van het iW moberichtenverkeer.
7.

Domein Samenleving
Leerlingprognoses en uitbreiding school Biezenplein 4 en
Het Kompas
Besluit:
1. De leerling prognoses primair onderwijs en speciaal
onderwijs gebaseerd op de leerling telling van
1 oktober 2016 vast te stellen.
2. De uitbreiding van de school aan de Flevoweg,
Het Kompas, vooralsnog op te schorten.
3. De school aan het Biezenplein, Alfons Ariëns, 4
uitbreiden met 4 lokalen, gericht op oplevering eerste
kwartaal 2018.

Wethouder Teeninga
17.00025
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
4. Overgaan tot enkelvoudige aanbesteding van de
uitbreiding school Biezenplein, Alfons Ariëns, voor
zowel het bouwkundige deel als de installaties.

Portefeuillehouder
Nummer

8.

Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie CDA over
vergoeding kosten azc Harderwijk

Burgemeester Van Schaik
17.00034

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
9.

Domein Ruimte
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Groot Sypel Verkeersweg 3

Wethouder De Jong
17.00021

Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
"Groot-Sypel – Verkeersweg 3"
(NL.IMRO.0243.BP00175-0002).
2. Het ontwerpbestemmingsplan "Groot-Sypel Verkeersweg 3" vrij te geven voor terinzagelegging.
10.

Domein Ruimte
Meewerken wijzigen bestemmingsplan, Boomkamp 27

Wethouder De Jong
17.00017

Besluit:
1. De bereidheid uitspreken in principe medewerking te
verlenen aan het planologisch mogelijk maken van een
extra woning op het perceel Boomkamp 27.
2. Een anterieure overeenkomst op te laten stellen
waarin alle verplichtingen, kosten en financiële
afspraken worden opgenomen tussen initiatiefnemer
en gemeente.
11.

Domein Ruimte
Financiering uitwerking motie havenhoofd van
10 november 2016

Wethouder Teeninga
17.00010

m.u.v. bedragen (offerte en
Besluit:
paragraaf financiën)
De geraamde kosten van € 14.600,- voor het opstellen van
een uitgewerkt plan conform de motie Havenhoofd van 10
november 2016 ten laste te brengen van de post
onvoorzien.
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Nr.
12.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Opheffen van "Inschrijf en toewijzingsregels
nieuwbouwkoopwoningen en woningbouwkavels"

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00853

Besluit:
1. Per 1 maart 2017 de 'Inschrijf en toewijzingsregels
voor nieuwbouwkoopwoningen en woningbouwkavels'
op te heffen.
2. Alle ingeschreven woningzoekenden per 1 maart 2017
een overgangsregeling aan te bieden waardoor ze nog
tien jaar gebruik kunnen maken van hun inschrijving,
één en ander met inachtneming van de in dit voorstel
omschreven uitzonderingen
3. Alle betrokken partijen middels een brief op de hoogte
te brengen van dit besluit.
4. Het besluit voor kennisgeving naar de gemeenteraad
via lijst ingekomen stukken te sturen.
13.

Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording motie: Inkoop- en aanbesteding Social
Return

Wethouder De Jong
17.00032

Besluit:
1. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid Social Return vast
te stellen op de wijze zoals hieronder (zie argumenten
en bijlage 1 'Bouwblokkenmethode' is aangegeven.
2. Een bedrag van € (volgt) in kadernota aan te melden
voor medewerker coördinator Duurzaam.& Sociaal.
3. De gemeenteraad te informeren middels brief.
14.

Domein Bestuur en Organisatie
Bestuurlijk wederhoor Rekenkameronderzoek:
Duurzaamheidsbeleid
Besluit:
De voorzitter van de Rekenkamer Ermelo-Harderwijk
informeren overeenkomstig bijgaande brief, waarin het
bestuurlijk hoor en wederhoor over het onderzoek
Duurzaamheidsbeleid is verwoord.

15.

Domein Bestuur en Organisatie
GGD NOG uitgangspuntennota 2018
Besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de
uitgangspuntennota 2018 van de GGD NOG.
2. De GGD NOG per brief na de raadsvergadering te
informeren over de zienswijze van de raad.

Wethouder Teeninga
17.00024
m.u.v. bijlage
onderzoeksrapport
Duurzaamheidsbeleid, totdat
de Rekenkamer het aan de
raad heeft aangeboden

Wethouder Van Noort
17.00016
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Nr.
16.

17.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Last onder dwangsom en mandaat

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
17.00015

Besluit:
1. Tot het opleggen van twee lasten onder dwangsom,
middels bijgevoegde brieven. Gelast wordt om op
grond van artikel 2:44 van de Algemene plaatselijke
Verordening geen inbrekerswerktuigen te vervoeren
of bij zich te hebben op een openbare plaats in de
gemeente Harderwijk, die zijn gebruikt of zijn bestemd
om zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of
erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen
of te verbreken, diefstal door middel van braak te
vergemakkelijken of het maken van sporen te
voorkomen. De hoogte van de dwangsom bedraagt
€ 2500,00 per elke geconstateerde overtreding, met
een maximumbedrag van € 10.000,00.
2. Voor deze twee besluiten een ondertekeningsmandaat
te verlenen aan de heer C. Klaassen, directeur
Bestuur en Organisatie.
3. De bevoegdheid om een last onder dwangsom of een
last onder bestuursdwang op te leggen vanwege het
overtreden van artikel 2:44 van de Apv, te mandateren
aan de directeur Bestuur en Organisatie.

m.u.v. bijlagen

Uitnodigingen conform advies secretaris

