Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 14/02/2017 week 7.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening (exploitatievergunningenstelsel)

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
17.00104

Besluit:
1. De raad voor te stellen de Algemene plaatselijke
verordening Harderwijk (hierna: Apv) te wijzigen
middels het vaststellen van bijgevoegde
wijzigingsverordening, waarbij een
exploitatievergunningenstelsel voor horecabedrijven
wordt opgenomen.
2. Conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de
Inspraakverordening 2007 het onder 1. bedoelde
voornemen na publicatie zes weken ter inzage te
leggen met de mogelijkheid voor een ieder om
zienswijzen in te dienen.
3. De formatieve invulling van het onder 1. bepaalde
middels een aanmelding Kadernota in 2017 te
realiseren.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Wijziging verordening Erespeld

Burgemeester Van Schaik
17.00078

Besluit:
1. Besluit de naam van de Erespeld te wijzigen in
‘De Harderwijker Speld’
2. Vraagt de raad in te stemmen met de naamswijziging
en de verordening ‘regelende de instelling en
toekenning van onderscheidingen vanwege de
gemeente Harderwijk’ te wijzigen n.a.v. de nieuwe
naam.
3.

Domein Ruimte
De Hortus
Besluit:
1. Akkoord te gaan met de prestatieafspraken zoals deze
zijn vastgelegd in de budgetovereenkomst met
Stichting De Hortus, centrum voor natuur en milieu.

Wethouder Teeninga
17.00087
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. De wethouder Teeninga (milieu) volmacht te geven
voor het ondertekenen van de budgetovereenkomst.

Portefeuillehouder
Nummer

4.

Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie D66
over binnenstadsvisie en actieplan

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00088

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

Domein Samenleving
Zienswijze begroting 2017 stichting Proo

Wethouder Teeninga
17.00083

Besluit:
1. Kennis te nemen van de begroting 2017 en de
meerjarenprognose 2017-2020 van Stichting Proo.
2. De raad voorstellen de volgende zienswijze kenbaar
te maken.
a. dat het College van Bestuur van Stichting Proo
afwijkingen van de begrotingen groter dan
(cumulatief) € 100.000,- bespreekt met het
Coördinatiepunt Noord Veluwe;
b. dat het College van Bestuur de exploitatie en
vermogenspositie monitort en het Coördinatiepunt
hierover elk trimester schriftelijk informeert.
3. De raad voorstellen het voorstel van het
Coordinatiepunt over te nemen: Dat de voorzitter van
het Coordinatiepunt periodiek overleg voert met he t
College van Bestuur van de Stichting Proo over de
ontwikkelingen binnen de stichting, waaronder de
financiële positie. De afspraken worden schriftelijk
vastgelegd en daarna in handen gesteld van de leden
van het Coördinatiepunt.
4. De raad voorstellen het advies van de financiele
commissie over te nemen: Dat de uitkomsten van het
onderzoek naar de meerjarenprognose, de actualisatie
van de meerjarenonderhoudsplanning en de uitkomst
van het onderzoek in het kader van de zienswijze
procedure in het voorjaar van 2017 worden gedeeld
met de gemeenten.
6.

Domein Samenleving
Overeenkomst JOGG NL
Besluit:
1. In te stemmen met de overeenkomst met het JOGG
bureau.

Wethouder Van Noort
17.00093
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. Wethouder G.J. van Noort te mandateren om namens
het college de overeenkomst met het JOGG bureau te
ondertekenen.

Portefeuillehouder
Nummer

7.

Domein Samenleving
aanbesteding jeugdhulp 2018

Wethouder Van Noort
17.00096

Besluit:
1. In te stemmen met het aanbesteden van Jeugdhulp
(regionaal en bovenregionaal) voor 1 januari 2018
voor de zes gemeenten van de Regio Noord -Veluwe
en voor de gemeente Zeewolde.
2. In te stemmen met een looptijd van vier jaar voor
residentiële Jeugdhulp, zes jaar voor pleegzorg en
2 jaar voor ambulante jeugdhulp (vanwege aansluiting
op de W MO) met een optie om twee keer te verlengen
met een jaar.
3. De zeven gemeenten voeren de aanbesteding uit
en verzoeken de ISNV op te treden als penvoerder.
4. De burgemeester besluit, als afzonderlijk
bestuursorgaan, op grond van artikel 171 van de
Gemeentewet aan de heer G. van den Berg van de
gemeente Nunspeet, de portefeuillehouder Jeugd
binnen de regio volmacht te verlenen voor de
ondertekening van de contracten na goedkeuring
van college en gunning.
5. De ISNV te mandateren om alle handelingen te
verrichten om tot een afronding van de aanbesteding
te komen.
6. In te stemmen met het actualiseren van de nota
Sturing en bekostiging.
7. De raad voor te stellen een bedrag van maximaal
€ 40.000,- beschikbaar te stellen uit de
bestemmingsreserve Sociaal Domein voor de
uitvoering van de aanbesteding voor de ISNV voor
inzet externe specialisten Jeugd indien noodzakelijk.
8. Akkoord te gaan met de voorgestelde planning en
inzet van medewerkers.
8.

Domein Ruimte
Verzoek ondergeschikte detailhandel AIC
Besluit:
1. Het college werkt mee aan het verzoek van AIC voor
het verruimen van de ondergeschikte detailhandel tot
maximaal 100 m2 op voorwaarde dat:

Wethouder De Jong
17.00095
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a. de ondergeschikte detailhandel niet verspreid
wordt in 4 zones van elk 25 m2, maar een
aaneengesloten ruimte van 100 m2 betreft;
b. de gemeenteraad ook instemt met het verzoek.
Deze instemming is vereist, omdat het verzoek in
strijd is met de Detailhandelsvisie. De motivatie om
voor AIC af te wijken van deze visie is gelegen in
het feit dat in de zuidelijke strook van Lorentz I al
meerdere detailhandelsvestigingen aanwezig zijn.
2. Het college stelt de gemeenteraad voor om de
Detailhandelsvisie aan te passen, hiervoor een
separaat traject op te starten en hierbij breder te
kijken dan sec de locatie van AIC. Dit heeft te make n
met discussies rondom ruimtelijke ontwikkelingen in
Harderwijk die een relatie hebben met de
Detailhandelsvisie. Er moet bijvoorbeeld geanalyseerd
worden wat de distributieve ruimte is van diverse
detailhandelsbranches in heel Harderwijk waartegen
andere (mogelijke) ontwikkelingen in Harderwijk
afgezet moeten worden. Hierbij wordt in ieder geval
gedacht aan de ontwikkeling van Waterfront fase 3.
Ook moet het vraagstuk van ambulante handel
betrokken worden.

9.

Uitnodigingen conform advies secretaris

