Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 14/03/2017 week 11.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) 2016-2025
Besluit:
1. Over te gaan tot het opstellen en uitvoeren van een
verkoopplan voor niet maatschappelijk vastgoed in
de categorieën ‘woningen’ en ‘overig commercieel
vastgoed’.
2. Een business case uit te werken voor het toepassen
van energiebesparende en andere
duurzaamheidsinvesteringen in gemeentelijke
gebouwen. De resultaten van de business case
worden betrokken bij de Meerjarenbegroting.
De business case zet in op een CO2 reductie van 45%
(2031 tov 2010) zoals opgenomen in ‘De energieke
stad-een routekaart naar klimaatneutraal Harderwijk’.
3. Voorlopig geen meerjarige onderhoudsmiddelen ‘groot
onderhoud’ (€ 326.793,- per jaar, inclusief niet
verrekenbare BTW ) aan te vragen voor zwembad
De Sypel op basis van het zwembad in de huidige
vorm en een onderzoek op te starten naar
renovatie/nieuwbouw. Op basis van de uitkomsten
van het onderzoek worden de benodigde middelen
voor groot onderhoud van zwembad De Sypel in beeld
gebracht en betrokken bij de Kadernota 2019 -2022.
4. De raad voorstellen om een bedrag van € 275.000,ter beschikking te stellen voor het uitwerken van een
voorkeursscenario (inclusief onderhoudsbegroting)
voor zwembad De Sypel en tussentijds benodigd
hoogst noodzakelijk onderhoud tot 2019. Dit bedrag
wordt betrokken bij de Kadernota 2018-2021.
5. De raad voorstellen om het geactualiseerde Meerjaren
onderhoudsplan (MJOP) 2016-2025 voor de
gemeentelijke gebouwen (exclusief zwembad
De Sypel) vast te stellen. De eerstvolgende
actualisatie zal plaatsvinden in 2020. De toename
voor het jaar 2018 bedraagt € 14.766,-.

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00155
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Afdeling
Onderwerp
6. De structurele toename vanaf 2019 aan de dotatie
‘egalisatievoorziening groot onderhoud gebouwen
en installaties’ bedraagt € 314.766,-,inclusief niet
verrekenbare BTW. Deze toename wordt betrokken bij
de Kadernota 2018-2021. Tevens wordt op basis van
het geactualiseerde MJOP voorgesteld om de kosten
voor dagelijks onderhoud te actualiseren waarbij de
afname van het structurele budget ad € 80.000,- wordt
betrokken bij de Kadernota 2018-2021.
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Domein Ruimte
Werkplan 2017 groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Wethouder De Jong
17.00156

Besluit:
1. Groot onderhoud uit te voeren aan diverse
gemeentelijke gebouwen, zoals vastgelegd in het
‘Werkplan 2017’. Dit werkplan is gebaseerd op het
‘Meerjaren onderhoudsplan 2016-2025’.
2. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar
te stellen van € 837.915,- (inclusief niet verrekenbare
BTW ) voor het uitvoeren van het Werkplan 2017,
en te dekken uit de ‘Voorziening groot onderhoud
gebouwen en technische installaties’.
3. De raad voor te stellen voor binnen dit bedrag
opgenomen af te schrijven investeringen ad.
€ 253.000,- een bestemmingsreserve te vormen
ter dekking van de kapitaallasten groot bouwkundig
onderhoud.

m.u.v. de bijlagen deze zijn
vertrouwelijk
Artikel 10, lid 2, aanhef en
sub b Wet openbaarheid van
bestuur

Meerinzicht
Sociaal Plan en Plaatsingsprocedure voor Meerinzicht
Fase II en het Sociaal Domein

Wethouder De Jong
17.00152

3.

Besluit:
1. Het aangepaste sociaal plan vast te stellen.
2. De aangepaste plaatsingsprocedure vast te stellen.
3. Het besluit onder punt 1 en 2 voor te leggen aan het
Bijzonder Georganiseerd Overleg.
4. Indien in het BGO overeenstemming over dit
voorgenomen besluit wordt bereikt, het voorgenomen
besluit automatisch om te zetten in een definitief
besluit. Slechts in het geval wanneer er sprake is
van een wezenlijke, inhoudelijke verandering in het
voorstel, zal het voorstel opnieuw ter (definitieve)
vaststelling aan de drie colleges en het bestuur
van de SDV worden aangeboden.
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Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Verkeersbesluit verkeerscirculatie Boulevard, Vijhestraat,
Bruggestraat e.o.
Besluit:
Een verkeersbesluit te nemen voor de volgende
verkeersmaatregelen:
a. Afsluiting Boulevard tijdens de zomermaanden voor
alle motorvoertuigen van 1 mei tot 1 oktober met
uitzondering van venstertijden bevoorrading tussen
06.00 en 11.00 uur en met een ontheffingsregime
voor specifieke doelgroepen;
b. b. Instellen parkeerverbodszone op de Boulevard.
In de winterperiode zijn 50 nieuw aan te leggen
parkeerplaatsen beschikbaar waar maximaal 3 uur
geparkeerd mag worden, conform het huidige
parkeerregime;
c. c. Omkering rijrichting in de Vijhestraat, waardoor
tijdens de venstertijden ’s avonds en ’s nachts het
verkeer vanaf de Bruggestraat de Vijhestraat dient
te verlaten in plaats vanaf het Kerkplein richting Buiten
de Bruggepoort;
d. Conform verkeersbesluit en tekening.

5.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00151

