Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 21/03/2017 week 12.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
projectbureau W aterfront
Beschikbaar stellen van krediet voor aanleg beweegbare
brug 6 in Waterfront-Zuid

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
17.00172

Besluit:
1. De gemeenteraad te verzoeken een krediet
beschikbaar te stellen van € 980.000,- voor het
beweegbaar uitvoeren van brug 6 binnen project
Waterfront.
2. Dit krediet te dekken uit het budget 'beweegbare
brug Lelyhaven', post Bouwrijp Maken (complex C65
Samenspel).
2.

Domein Ruimte
Evenementenbeleid

Wethouder Van Noort
17.00168

Besluit:
1. het "Eindverslag inspraak concept Evenementenbeleid
Harderwijk 2017" vast te stellen;
2. de raad voor te stellen om de nota Evenementenbeleid
Harderwijk 2017 vast te stellen;
3. de belanghebbenden schriftelijk op de hoogte te
brengen van het besluit van het college en het vervolg
van het besluitvormingsproces.
3.

Domein Ruimte
Verruimen bestaand krediet voor de werkzaamheden van
het project Gebiedsontwikkeling Groene Zoom
Besluit:
De raad voor te stellen bij begrotingswijziging een krediet
beschikbaar te stellen van € 40.000,- (exclusief
compensabele btw) voor de werkzaamheden behorende
bij het project "Gebiedsontwikkeling Groene Zoom" en
dit te dekken uit de exploitatie Drielanden, deelgebied
Groene Zoom.

Wethouder Teeninga
17.00166
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Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Vestiging verkeersschool aan Industrieweg 28

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00163

Besluit:
1. Medewerking verlenen aan de vestiging van een
verkeersschool in het pand Industrieweg 28 in
afwijking van het bestemmingsplan.
2. Geen uitzondering voor ondergeschikte verkoop van
kleding/schoeisel toestaan.
3. Verder afhandeling in handen stellen van de directeur
domein ruimte.
5.

Domein Ruimte
Brouns Legal beslissing op bezwaar Wob verzoek
Polenweg 15

Wethouder De Jong
17.00159

Besluit:
1. Het bezwaarschrift de dato 6 december 2016 van
Brouns Legal, tegen onze beslissing de dato 21
november 2016 op het Wob verzoek, ongegrond te
verklaren.
2. Het verzoek om proceskostenvergoeding, conform het
advies van de onafhankelijke
bezwaarschriftencommissie, af te wijzen.
3. Het bestreden besluit, de beslissing op het Wob
verzoek de dato 21 november 2016, ons kenmerk
16h0015367 / h160043484, in stand te laten.
6.

Domein Bestuur en Organisatie
Bestuurlijk wederhoor Onderzoek verbonden partijen

Wethouder Teeninga
17.00174

Besluit:
De voorzitter van de Rekenkamer Ermelo-Harderwijk
informeren overeenkomstig bijgaande brief, waarin
het bestuurlijk hoor en wederhoor over het onderzoek
‘Verbonden partijen’ is verwoord.

Het onderzoeksrapport
‘Verbonden partijen’ is niet
openbaar, totdat de
Rekenkamer ErmeloHarderwijk het rapport aan
de gemeenteraad heeft
aangeboden.

-3-

Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Slingerlaantje kosten uitvoering bestuursdwang

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00167

Besluit:
1. Een bedrag van € 20.000,-- beschikbaar te stellen uit
de post ‘onvoorzien’ teneinde de gemaakte kosten
voor het uitvoeren van spoedeisende bestuursdwang
in een woning aan het Slingerlaantje te kunnen
financieren (brief/besluit 28 december 2016 kenmerk
16h0018057 / h160048721 en brief/besluit 19
december 2016, ons kenmerk 16h0018057 /
h160048323);
2. Alle kosten die gemaakt zijn in verband met het
toepassen van spoedeisende bestuursdwang te
verhalen op de overtreder(s) en de directeur domein
Bestuur & Organisatie te mandateren om de
kostenverhaalbeschikking vast te stellen (4:86 Awb).
8.

Domein Bestuur en Organisatie
Rietgorsmeen 20 beslissing op bezwaar

Wethouder Van Noort
17.00164

Besluit:
1. Het bezwaarschrift van de eigenaar/bewoner
Rietgorsmeen 20, tegen ons besluit tot oplegging van
een last onder dwangsom de dato 14 december 2016,
met betrekking tot de op het perceel aanwezige
houtkachel, ongegrond te verklaren;
2. Het bestreden besluit, de last onder dwangsom de
dato 14 december 2016, conform het advies van de
onafhankelijke bezwaarschriftencommissie in stand
te laten, onder verbetering van de in het advies
opgenomen omissies.
9.

Domein Ruimte
Start procedure bestemmingsplan Hierden Dorp Ruimelsdwarsweg 4
Besluit:
1. Onder de voorwaarden als genoemd in het bij dit
besluit behorend collegevoorstel en het vermelde
onder beslispunt 2, in principe bereid te zijn
medewerking te verlenen aan het creëren van het
planologisch kader voor het realiseren van een
vrijstaande woning binnen de bestemming Wonen Dorpsgebied op het perceel Ruimelsdwarsweg 4 en
tegelijkertijd het laten vervallen van de Wro-zone wijzigingsgebied 4 van het bestemmingsplan Hierden
Dorp 2011.

Wethouder De Jong
17.00171
m.u.v. bedragen in de
Anterieure overeenkomst
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. Het voorontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp Ruimelsdwarsweg 4 vrij te geven voor het vooroverleg
en als er geen principiële opmerkingen over dit plan
binnen komen voor het verder in procedure brengen
van het ontwerpbestemmingsplan;
3. Geen inspraak toepassen op het
voorontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp Ruimelsdwarsweg 4 (postzegelbestemmingsplan).
4. Een hogere grenswaarde voor de nieuw te bouwen
woning op het perceel Ruimelsdwarsweg 4 te Hierden
ingevolge artikel 83 van de Wet 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.
5. 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.

Portefeuillehouder
Nummer

10.

Domein Ruimte
Start procedure bestemmingsplan Hierden Bosch Hessenweg 2

Wethouder De Jong
17.00170

Besluit:
1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan
Hierden Bosch - Hessenweg 2.
2. Het voorontwerpbestemmingsplan Hierden Bosch Hessenweg 2 vrij te geven voor het vooroverleg en als
er geen principiële opmerkingen over dit plan binnen
komen voor het verder in procedure brengen van het
ontwerpbestemmingsplan;
3. Geen inspraak toe te passen op het
voorontwerpbestemmingsplan Hierden Bosch Hessenweg 2 (postzegelbestemmingsplan).
4. 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.
11.

Uitnodigingen conform advies secretaris

m.u.v. bedragen in anterieure
overeenkomst

