Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 07/02/2017 week 6.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Ter visie legging 'Notitie Toegankelijkheid Buitenruimte'

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00690

Besluit:
1. In te stemmen met de concept 'Notitie
Toegankelijkheid Buitenruimte'.
2. De concept 'Notitie Toegankelijkheid Buitenruimte' na
publicatie voor een periode van zes weken ter inzage
te leggen, met de mogelijkheid voor belanghebbenden
om hun reactie (zienswijze) te geven.
2.

Domein Ruimte
Belparkeren

Wethouder De Jong
17.00057

Besluit:
De raad voorstellen het restant krediet ad € 12.930, (exclusief verkenbare btw) aanschaf parkeerautomaten
inzetten voor realisatie belparkeren in de binnenstad.
3.

Domein Ruimte
Realisatie Parkeerroute Informatie Systeem 3 fase

Wethouder De Jong
17.00058

Besluit:
1. De raad voor te stellen: een krediet beschikbaar te
stellen voor de aanleg van de 3de fase parkeerroute
informatiesysteem (PRIS) ad € XXXX (exclusief
verrekenbare btw) en dit te dekken door: totale
bijdrage provincie ad € XXXX (€ XXXX +
€ XXXX) en de inzet van het restant krediet
ad € XXXX.
2. De kosten ad € XXXX (exclusief verrekenbare btw)
binnen de algemene dienst te activeren.

m.u.v. bedragen
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Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Procedure bestemmingsplan Tweelingstad - Partiële
herziening regels Bedrijvenpark Sypel

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00060

Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
"Tweelingstad - Partiële herziening regels
Bedrijvenpark Sypel".
2. Het ontwerpbestemmingsplan "Tweelingstad - Partiële
herziening regels Bedrijvenpark Sypel" vrij t e geven
voor terinzagelegging.
3. Het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor
vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro.
4. Geen inspraak toe te passen op het
ntwerpbestemmingsplan "Tweelingstad - Partiële
herziening regels Bedrijvenpark Sypel"
(postzegelplan).
5.

Domein Ruimte
Beantwoording aanvullende schriftelijke vraag van fractie
Gemeentebelang over de das in Drielanden -W est

Wethouder Teeninga
17.00065

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

Domein Samenleving
Evenementenkalender 2017-2018

Burgemeester Van Schaik
17.00056

Besluit:
1. Evenementenkalender 2017-2018 voor kennisgeving
aan te nemen.
2. Data en locaties op de kalender reserveren in
afwachting van vergunningaanvragen.
3. Kalender bekend te maken en ter inzage te leggen
in de Stadswinkel.
4. Kalender intern en extern te verspreiden en actueel
te houden.
7.

Domein Samenleving
Overboeking specifieke uitkering regionale aanpak
voortijdig schoolverlaten 2017
Besluit:
1. Kennis te nemen van de toekenningsbeschikking
specifieke uitkering Regionale aanpak voortijdig
schoolverlaten 2017 (17h0001246/h170003680).
2. De te ontvangen specifieke uitkering 2017 en volgende
jaren door te betalen aan contactschool Landstede.

Wethouder Teeninga
17.00072
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
3. Via een wijziging van de productraming de structurele
uitgave en inkomst vanaf 2017 voor een bedrag van
€ 237.337,- te ramen.

Portefeuillehouder
Nummer

8.

Domein Ruimte
Van Afval Naar grondstof (VANG) fase 1

Wethouder Teeninga
17.00067

Besluit:
1. De raad voor te stellen het uitvoeringsplan fase 1 van
het programma VANG vast te stellen
2. De raad voor te stellen een krediet ter beschikking te
stellen van € 1.300.000, verdeeld over € 250.000
eenmalige kosten en € 1.050.000 te kapitaliseren
kosten, ter dekking van:
a. Aanpassingen in de data-informatie structuur
b. Aanpassingen in de logistieke infrastructuur, zodat
alle inwoners (met name hoogbouw en binnenstad)
alle stromen gescheiden kunnen aanbieden, en de
restafvalstroom geregistreerd kunnen aanbieden
c. Een gedegen communicatie en
participatieprogramma
d. Flankerend beleid op grondstoffen.
3. De uitzetting in kosten als volgt te verwerken
a. De eenmalige kosten te dekken uit de
afvalstoffenreserve
b. De structurele kosten en baten te verwerken in de
afvalstoffenheffing, opgedeeld in
i. Kapitaalslasten van ca. € 7,20 per aansluiting
ii. Exploitatiekosten en -baten. Naar verwachting
heffen deze elkaar op en leiden niet tot een
uitzetting in de kosten
c. De verhoging van de afvalstoffenheffing van € 7,20
per aansluiting als gevolg van de kapitaalslasten in
2018 en 2019 te verwerken als een korting van €
7,20 per aansluiting op de afvalstoffenheffing. De
benodigde middelen (€ 135.000) te dekken uit de
afvalstoffenreserve.
9.

Domein Bestuur en Organisatie
Archiefverordening
Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen de Archiefverordening
gemeente Harderwijk 2017 vast te stellen.

Wethouder De Jong
17.00055
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Nr.
10.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Programma 2017 en verslag 2016 toezicht handhaving
bouwen ro en milieu

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
17.00075

Besluit:
1. Het jaarprogramma 2017 en jaarverslag 2016 toezicht
en handhaving bouwen, ro en milieu vast te stellen.
2. Via de kadernota een aanmelding doen voor extra
middelen om invulling te kunnen geven aan een
projectmatige aanpak vanspecifieke thema's op het
gebied van bouwtoezicht en handhaving.
3. Het onder 1. genoemde jaarprogramma en verslag op
de lijst van ingekomen stukken te plaatsen voor de
raad.
11.

Domein Samenleving
Beschikbaarstellen budget voor uitwerking mogelijkheden
van een podium in pand bibliotheek
Besluit:
De raad te verzoeken om, ten behoeve van de bij motie
20170202 I aan het college opgedragen uitwerking van
een podium in de binnenstad, een budget ter beschikking
te stellen van ten hoogste € 40.000, -, zodat gedegen
advies van ter zake deskundigen kan worden ingewonnen,
en de dekking van dit bedrag te betrekken bij het resultaat
van de jaarrekening.

12.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Van Noort
17.00084

