Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 28/03/2017 week 13.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Ter inzagelegging concept welstandsnota,
reclameverordening, erfgoedverordening en wijziging
bouwverordening

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00190

Besluit:
Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing
te verklaren en de
concept welstandsnota 2017;
concept reclameverordening 2017
concept wijziging hoofdstuk 9 en bijlage 9 van de
bouwverordening 2010;
concept erfgoedverordening Harderwijk 2017;
gedurende zes weken ter inzage te leggen, met de
mogelijkheid om daarop zienswijzen in te dienen.
2.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar inzakeontheffing Veluvia

Wethouder De Jong
17.00188

Besluit:
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie
d.d. 13 maart 2017 over te nemen; en
2. Het bezwaarschrift d.d. 31 januari 2017 van Rederij
Randmeer v.o.f. en de Twee Gebroeders v.o.f. gericht
tegen de ontheffing van rederij Veluvia d.d. 10
november 2016 niet-ontvankelijk te verklaren, conform
bijgaande brief.
3.

Domein Ruimte
Opdracht Definitief Ontwerp renovatie Oude stadhuis
Besluit:
Opdracht te geven het Definitief Ontwerp voor de
renovatie van het Oude Stadhuis op de Markt, op te
stellen.

Wethouder De Jong
17.00186
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Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Vestiging recht van opstal Kanovereniging Dolfijnen

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
17.00185

Besluit:
m.u.v. de vertrouwelijke
In te stemmen met de vestiging van een recht van opstal
bijlage
ten behoeve van een door Kanovereniging Dolfijnen aan te
leggen houten kano-instapvlonder.
5.

Domein Bestuur en Organisatie
LOGA brief; Aanpassing verplaatsingskostenregeling
verhuis plichtige ambtenaren

Wethouder De Jong
17.00183

Besluit:
Akkoord te gaan met de aanpassingen in de bedragen van
de verplaatsingskostenregeling conform bijgevoegde
LOGA circulaire en bijlage van 10 maart 2017.
6.

Domein Bestuur en Organisatie
Bedrijfsplan sociaal domein
Besluit:
1. Het bedrijfsplan Meerinzicht sociaal als voorgenomen
besluit vast te stellen.
2. Het besluit onder punt 1 voor advies te leggen aan
de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR).
3. Indien de BOR positief adviseert, het voorgenomen
besluit automatisch om te zetten in e en definitief
besluit.

7.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Van Noort
17.00173

