Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 07/03/2017 week 10.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Initiatief tot het realiseren en exploiteren van een
crematorium
Besluit:
Met de initiatiefnemers voor het realiseren en exploiteren
van een crematorium een intentieovereen-komst te sluiten,
waarmee de gelegenheid wordt geboden een
haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en een concreet
plan aan te leveren.

2.

Domein Samenleving
Evaluatie JOGG 2014-2016

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00145
m.u.v. de vertrouwelijke
bijlage

Wethouder Van Noort
17.00149

Besluit:
1. De regionale en lokale JOGG-evaluatie 2014-2016
ter kennisname aan te nemen.
2. De regionale en lokale JOGG-evaluatie 2014-2016
ter kennisname aan de raad aan te bieden.
3.

Domein Samenleving
Jaarverslag Leerlingzaken Noord-Veluwe 2015-2016

Wethouder Teeninga
17.00143

Besluit:
1. Het jaarverslag Leerlingzaken Noord-Veluwe
2015-2016 vast te stellen.
2. Het jaarverslag Leerlingzaken Noord-Veluwe
2015-2016 ter kennisneming aan te bieden aan de
gemeenteraad via de lijst van ingekomen stukken.
4.

Domein Ruimte
Vaststelling wijzigingsplan Frankrijk - Boomkamp 29
Besluit:
1. Het wijzigingsplan 'Frankrijk - Boomkamp 29',
bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat
in het GML-bestand NL.IMRO.0243.WP001690003.gml met bijbehorende bestanden, vast te stellen.
2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

17.00146

-2-

Nr.
5.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Beslissing op bezwaar; verzoek op grond van de Wet
hergebruik van overheidsinformatie
Besluit:
1. Het bezwaarschrift conform het advies van de
bezwaarschriftencommissie, ongegrond te verklaren
en het verzoek om een proceskostenvergoeding af te
wijzen.
2. Het advies van de bezwaarschriftencommissie middels
de nadere motivering in de beslissing op bezwaar aan
te vullen.

6.

Domein Bestuur en Organisatie
Rietgorsmeen 22 beslissing op bezwaar

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00148
m.u.v. de persoonsgegevens
bezwaarde en gemachtigde.

Wethouder Van Noort
17.00140

Besluit:
1. Het bezwaarschrift van de eigenaar/bewoner
Rietgorsmeen 22, tegen onze beslissing de dato 14
december 2016 op het verzoek tot handhaving, niet
ontvankelijk te verklaren.
2. Het bestreden besluit, de beslissing op het
handhavingsverzoek de dato 14 december 2016, ons
kenmerk 16h0015845 / h160046094, in stand te laten.
7.

Domein Bestuur en Organisatie
Preventie- en handhavingsplan 2017-2021
Besluit:
De raad voor te stellen in te stemmen met het Preventie &
Handhavingsplan 2017-2021.

8.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Burgemeester Van Schaik
17.00089

