Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 21/02/2017 week 8.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Uitbreiding mandatering huidige voorzitter BGO
Meerinzicht

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00099

Besluit:
De huidige voorzitter van het Bijzonder Georganiseerd
Overleg Meerinzicht, de heer. G.J. Gorter, het mandaat
te verlenen om namens de SDV overeenstemming te
kunnen bereiken.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Nagekomen aanpassing CAR/UW O als gevolg van IKB

Wethouder De Jong
17.00100

Besluit:
1. Logabrief: Nagekomen aanpassingen CAR/UW O als
gevolge van IKB d.d. 23 januari 2017 vast te stellen.
2. De technische aanpassingen van het Individueel
Keuzebudget doorvoeren in de lokale
rechtspositieregelingen van de gemeente Harderwijk.
3. De huidige praktijk voor de oproepcontractanten, voor
wat betreft de salarisbetaling, te handhaven en
paragraaf 5 hoofdstuk 3 daarom niet toepassen voor
deze medewerkers.
4. Het besluit onder 3 voor te leggen aan het
Georganiseerd Overleg, ter verkrijging van
instemming.
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie VVD over
woninginbraken via sleutelkastjes
Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.

Burgemeester Van Schaik
17.00103
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Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Reclameverordening 2017

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00106

Besluit:
1. De raad voor te stellen om de verordening
reclamebelasting 2015, 2016 en 2017 in te trekken.
2. De raad voor te stellen om de verordening
reclamebelasting 2017 gewijzigd vast te stellen.
3. De begroting 2017 te wijzigen.
5.

Domein Bestuur en Organisatie
Voortgangsrapportage strategische alliantie 2016 (SAVN)

Burgemeester Van Schaik
17.00111

Besluit:
1. De voortgangsrapportage strategische alliantie 2016
vast te stellen.
2. De voortgangsrapportage door te geleiden naar de
raad.
6.

Domein Ruimte
Wijzigingsplan Zuiderzeestraatweg 98
Besluit:
1. Onder de voorwaarden als genoemd in het bij dit
besluit behorend collegevoorstel, toepassing te geven
aan een in het bestemmingsplan Hierden Dorp 2011
opgenomen wijzigingsbevoegdheid en in te stemmen
met het verder in procedure brengen van het ontwerp wijzigingsplan.
2. Een hogere grenswaarde voor de nieuw te bouwen
woning op het perceel Zuiderzeestraatweg 98 te
Hierden ingevolge artikel 83 van de W et geluidhinder
vast te stellen en het ontwerp van het te nemen
besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken,
op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen.
3. Met de initiatiefnemers/eigenaren een anterieure
overeenkomst over grondexploitatie aan te gaan
waarin onder meer de verzekering van het
kostenverhaal en de voldoening van de bijdrage aan
ruimtelijke ontwikkelingen ex artikel 6.24 lid 1 Wro ten
behoeve van landschapsversterking is geregeld.

Wethouder De Jong
17.00107
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Nr.
7.

8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Verkoop grond Bedrijvenpark De Sypel

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00108

Besluit:
1. Onder de in dit voorstel genoemde voorwaarden aan
Ridder Vastgoed B.V. te verkopen een perceel grond,
gelegen op Bedrijvenpark De Sypel, ter grootte van
ongeveer 3.550 m2.
2. De raad bij begrotingswijziging voor te stellen voor de
verkoopkosten een krediet beschikbaar te stellen van
€ 24.500,- en dit bedrag te dekken uit de
verkoopopbrengst.

m.u.v. bedragen, persoonsen bedrijfsgegevens en de
vertrouwelijke bijlage

Domein Bestuur en Organisatie
Beslissing op bezwaar Wbp-verzoek

17.00112

Besluit:
Het bezwaar van de heer Voorbach namens de heer
Henderiks, conform het advies van de
bezwaarschriftencommissie, ongegrond te verklaren.
9.

10.

m.u.v. de persoonsgegevens
van gemachtigde en
bezwaarde.

Domein Ruimte
Aanleg parkeerterrein Rijvereniging De Randmeerruiters

Wethouder De Jong
17.00109

Besluit:
De raad voor te stellen voor de sanering van een aan
Rijvereniging De Randmeerruiters in erfpacht uit te geven
perceel en de aanleg van een parkeerterrein een krediet
beschikbaar te stellen van in totaal € 80.250, -; dit bedrag
voor € 11.100,- te dekken uit een bijdrage van
Rijvereniging De Randmeerruiters en de resterende
structurele kapitaallasten van € 2.074,50 per jaar te
dekken uit de canonopbrengst van € 2.700, - per jaar.

m.u.v. de in het voorstel
genoemde bedragen

Domein Ruimte
Functiewijziging Touwbaan 88

Wethouder De Jong
17.00115

Besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan het
planologisch mogelijk maken van een wijziging gebruik
van de Touwbaan 88.
2. Een anterieure overeenkomst op te laten stellen,
waarin financiële en procesmatige afspraken worden
opgenomen met betrokken initiatiefnemer.
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Nr.
11.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Afspraken met Natuurmonumenten over
natuurontwikkeling Mheenlanden

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
17.00124
Bijlagen zijn niet openbaar

Besluit:
1. Ten behoeve van natuurontwikkeling in de
Mheenlanden een vaststellingsovereenkomst en
een koopovereenkomst aan te gaan met de Vereniging
tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland over
het verkopen en leveren van gronden van de
gemeente in het gebied de Mheenlanden en de
verwerving van overige gronden en het beheer en
de inrichting van het gebied door Natuurmonumenten.
2. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te
stellen van € 1.263.903 en dit te dekken uit de
grondexploitaties Lorentz III € 1.100.000,- en
Waterfront € 163.903,-.
12.

Domein Samenleving
Ontmoeting in het sociaal domein

Wethouder Van Noort
17.00119

Besluit:
1. Instemmen met de aanpak online (learning) community
sociaal domein.
2. Kosten van €31.080,- (eenmalig) en €10.000,(jaarlijks) dekken uit budget 66203 innovatie W mo
sociaal deelfonds.
3. Via een wijziging van de productraming hiervoor post
66203A in te voeren vanwege de compensabele btw.
13.

Domein Ruimte
Reconstructie havenhoofd
Besluit:
1. de raad voor te stellen om aan de slag te gaan met
de reconstructie van het havenhoofd;
2. de raad voor te stellen om voor locatie #2 te kiezen;
3. de raad via het reguliere besluitvormingsproces van
de kadernota 2018-2021 voor te stellen om € 400.000,beschikbaar te stellen voor de reconstructie van het
havenhoofd.

14.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Teeninga
17.00077

