Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 31/01/2017 week 5.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Ledenraadpleging CAO gemeenten CAO gemeenten 2017
e.v.

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00033

Besluit:
Akkoord te gaan met de uitgangspunten voor de
nieuwe CAO-gemeenten 2017 e.v. conform ledenbrief
van 13 januari 2017.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Vaststelling normenkader 2016 ten behoeve van de
accountantscontrole

Wethouder De Jong
17.00042

Besluit:
De vaststelling van het normenkader 2016 ten behoeve
van de accountantscontrole.
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Kappen van 11 bomen in Zeebuurtpark

Wethouder De Jong
17.00052

Besluit:
1. Een vergunning te verlenen voor het kappen van
11 bomen.
2. Een her-plant verplichting op te leggen van 11 bomen.
4.

Domein Ruimte
Brief provincie taakstelling huisvesting vergunninghouders
ter voorbereiding bestuurlijk overleg
Besluit:
1. In principe de bereidheid uit te spreken om samen
te werken met gemeente Ermelo en Putten aan de
taakstelling vergunninghouders.
2. Dat het definitieve besluit om samen te werken af
hangt van de ontwikkelingen die er zijn op het
Struikterrein of AZC terrein, en de uitkomsten van
de juridisch/financiële verkenning.
3. In te stemmen met de inhoud van de brief naar de
provincie Gelderland.

Wethouder De Jong
17.00037
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Nr.
5.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Subsidie aanvraag UW OON in verband met renovatie
woningen Zeebuurt

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00043

Besluit:
1. Aan UW OON voor het jaar 2016 een bedrag van
€ 39.931,- aan subsidie toe te kennen in verband met
de renovatie van de woningen in de Zeebuurt. Dit als
tegemoetkoming in de kosten voor het verstrekken
van verhuisvergoedingen aan de betrokken huurders.
2. De raad voor te stellen ter gedeeltelijke dekking van
deze uitgave een bedrag van € 4.931,- te onttrekken
aan de bestemmingsreserve Stadsvernieuwing.
3. UW OON te berichten conform brief.
6.

7.

Domein Ruimte
Overeenkomst gemeente Ermelo

Wethouder Teeninga
17.00044

Besluit:
In het kader van de uitvoering van het
Natuurcompensatieplan Drielanden-West/Groene Zoom
met de gemeente Ermelo een overeenkomst te sluiten
over het betalen van een vergoeding voor boscompensatie
en het beheer en onderhoud van verkeersvoorzieningen.

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

Domein Ruimte
Ontheffing taxi's binnenstad

Wethouder De Jong
17.00045

Besluit:
1. Aan 3 taxibedrijven (Taxi Hamtax, Taxi Bochove
en Taxi Harderwijk) onder voorwaarden ontheffing
verlenen voor het houden van taxiritten in de
binnenstad van Harderwijk.
2. De directeur Domein Ruimte mandateren voor het
afhandelen van dit besluit, door het ondertekenen
van de brieven.
8.

Uitnodigingen conform advies secretaris

