Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 28/02/2017 week 9.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Gezondheidsnota 2017-2021

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
17.00134

Besluit:
1. De raad voor te stellen:
a. In te stemmen met het vaststellen
van de gezondheidsnota
b. De volgende thema’s uit te werken
voor de komende jaren:
Gezond opgroeien
Gezond ouder worden
Gezonde leefomgeving
c. De uitvoering van de voorgestelde thema’s te
mandateren aan het college binnen de beschikbare
(financiële) kaders.
2.

Domein Ruimte
Vrijgave vooroverleg bestemmingsplan Binnenstad Havendijk

Wethouder Teeninga
17.00137

Besluit:
1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan
Binnenstad - Havendijk.
2. Het voorontwerpbestemmingsplan Binnenstad Havendijk vrijgeven voor het vooroverleg ex art. 3.1.1
Bro.
3. Geen inspraak toepassen op het
voorontwerpbestemmingsplan Binnenstad – Havendijk
(postzegelbestemmingsplan).
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Overheveling restbudgetten Stads- en Regiocontract
Besluit:
In te stemmen met het inzetten van het resterende
subsidiebedrag vanuit het Stads- en Regiocontract
voor een nieuw budget Samenwerkingsverbanden.

Burgemeester Van Schaik
17.00079

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Organisatieplan Domein Bedrijfsvoering Meerinzicht
fase 1 en 2

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00135

Besluit:
1. Het organisatieplan Domein Bedrijfsvoering
Meerinzicht fase 1 en als voorgenomen besluit vast
te stellen.
2. In te stemmen met het ontslag van de medewerkers
taakvelden fase 2 bij de gemeente Harderwijk en de
gelijktijdige aanstelling van de medewerkers
taakvelden fase 2 bij Domein Bedrijfsvoering
Meerinzicht per 1 januari 2018.
3. De besluiten onder 1 en 2 via de BOR ter advisering
voor te leggen aan de Ondernemingsraden.
4. Het voorgenomen besluit automatisch om te zetten
naar een definitief besluit zodra de
Ondernemingsraden positief hebben geadviseerd.
5. Vooruitlopend op de plaatsing van de medewerkers
in Meerinzicht per 1 januari 2018 de heer H. Nikray
(applicatiebeheerder - 1,0 fte) formeel te plaatsten
in Meerinzicht per 1 januari 2017.
5.

Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie VVD
over huisvesting vergunninghouders

Wethouder De Jong
17.00131

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

Domein Ruimte
Principebesluit Johanitterlaan 1
Besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan het
planologisch mogelijk maken van een woningbouw
ontwikkeling op het perceel Johanitterlaan 1
(postkantoorlocatie).
2. Een anterieure overeenkomst op te laten stellen,
waarin financiële (kostenverhaal) en procesmatige
afspraken worden opgenomen met betrokken
initiatiefnemer.

Wethouder De Jong
17.00132

-3-

Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Vaststelling uitwerkingsplan "Waterfront-Zuid - De Bakens"

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
17.00139

Besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve
wijziging van de toelichting van het uitwerkingsplan
'Waterfront Zuid - De Bakens'.
2. Het uitwerkingsplan 'W aterfront-Zuid - De Bakens',
bestaande uit de geometrische planobjecten, zoals
vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0243.UP001820002, met bijbehorende bestanden vast te stellen.
8.

Domein Samenleving
Aanwijzingsbesluit toezichthouder W mo

Wethouder Van Noort
17.00125

Besluit:
1. De directeur Publieke Gezondheid van GGD Noord en Oost- Gelderland aan te wijzen als toezichthoudend
ambtenaar W mo en hiermee te belasten met het
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de W et maatschappelijke ondersteuning
2015 (en preventieve toezicht Jeugdhulp).
2. De directeur Publieke Gezondheid van GGD Noord en Oost- Gelderland mandaat te verlenen om personen
werkzaam bij of voor GGD Noord- en Oost- Gelderland
aan te wijzen als toezichthouder belast met het
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de W et maatschappelijke ondersteuning
2015.
9.

Domein Samenleving
Aanschaf software en hardware integrale klantgeleiding
KCC
Besluit:
Voor de aanschaf van een integraal systeem voor
klantgeleiding, het werken op afspraak, inroostering
en narrowcasting ten behoeve van het KCC/afdeling
Samenleving van de gemeente Harderwijk de raad
voor te stellen een voorschot beschikbaar te stellen
van € 67.000,- (inclusief BTW ) ten laste van de reserve
Automatisering.

Wethouder De Jong
17.00127

-4-

Nr.
10.

Afdeling
Onderwerp
Stadsbedrijf
Kapvergunning voor elzenopslag Diepengracht

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00094

Besluit:
1. Een vergunning te verlenen voor het kappen van
39 bomen.
2. Een her-plant verplichting op te leggen van 9 bomen.
11.

Stadsbedrijf
Kapaanvraag voor 74 bomen Groot Sypel

Wethouder De Jong
17.00121

Besluit:
1. Een vergunning te verlenen voor het kappen van 74
bomen.
2. Een herplantverplichting op te leggen van 14 bomen.
12.

Stadsbedrijf
Kapaanvraag 59 bomen Harderweide
Besluit:
1. Een vergunning te verlenen voor het kappen van
59 bomen.
2. Een herplantverplichting op te leggen van 59 bomen.

13.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder De Jong
17.00122

