Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 04/04/2017 week 14.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Themarekening 2016
Besluit:
1. De raad voor te stellen over te gaan tot vaststelling
van de jaarrekening en resultaat bestemming en:
a. De lasten en de baten van de jaarrekening 2016
als volgt vast te stellen:
Baten
€ 137.348.000
Lasten
€ 128.366.000
Het (voordelig saldo) voor
resultaatbestemming
€ 8.982.000
Het (voordelige) saldo van dotaties
en onttrekkingen
€
868.000
Het (voordelig) saldo na
resultaatbestemming
€ 9.850.000
b. De activa en passiva van
de balans per 31 december 2016 als volgt vast te
stellen:
Activa
€ 272.364.000
Passiva, waaronder het voordelig
rekeningsaldo 2016
€ 272.364.000
c. Het positieve resultaat binnen de algemene dienst
ad € 5.766.000 ten gunste te brengen van de
algemene reserve Algemene Dienst.
Het voordelig resultaat binnen de grondexploitaties
ad € 4.084.000 toe te voegen aan de algemene
reserve Grondbedrijf.
d. De specifieke uitkeringen vast te stellen conform
5.1 Provinciale Subsidiebijlage en 5.2 Bijlage
Singel Information Single Audit.
e. Akkoord te gaan met de afsluiting van de in bijlage
5.3 van de themarekening genoemde kredieten,
waarmee deze investeringen als afgerond worden
beschouwd.
2. De raad voor te stellen akkoord te gaan met
budgetoverheveling en wijziging van de begroting
2017:

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00216
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
a. Overheveling van werkzaamheden met
bijbehorende budgetten en bijdragen tot een
bedrag van € 1.948.337 zoals in paragraaf 4.3
Toelichting baten en lasten is opgenomen.
b. De algemene reserve Algemene Dienst in te zetten
als dekking voor deze activiteiten.
c. De begroting 2017 overeenkomstig te wijzigen.
3. De raad voor te stellen het surplus binnen de
algemene reserve te betrekken bij de kade rnota 20182021. Het surplus bedraagt, na aanzuivering van het
weerstandsvermogen, € 2.3 miljoen (incidentele
overschot).
4. De raad voor te stellen om de afboeking van de
voorziening haven toe te voegen aan een nieuwe te
vormen bestemmingsreserve haven ad € 1.538.000.
5. De raad voor te stellen de in de bijlage opgenomen
reserves af te sluiten.
6. De productenrekening 2016 vast te stellen.
7. De productenrekening 2016 ter kennisname te zenden
aan de commissie Beleid Algemeen.

Portefeuillehouder
Nummer

2.

Domein Bestuur en Organisatie
Mandatering directieraad Meerinzicht in oprichting

Wethouder De Jong
17.00206

Besluit:
De directieraad Meerinzicht in oprichting te mandateren de
personele besluiten voor Domein Sociaal, vooruitlopend
op het feitelijke bestaan, te nemen.
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Uitvoeringsagenda Dienstverlening

Wethouder De Jong
17.00192

Besluit:
m.u.v. financiële paragraaf en
1. In te stemmen met de uitvoeringsagenda
financiële hoofdstuk in bijlage
Dienstverlening en te starten met de uitvoering
Uitvoeringagenda.
van de projecten benoemd voor 2017-2018.
2. In te stemmen met het opvoeren van een krediet
'Uitvoeringsagenda Dienstverlening' en aanschaf
AV-middelen voor in totaal € 406.000,- exclusief btw.
Hiervoor bestemmingsreserves vormen ter dekking
van de kapitaallasten. Deze reserves worden gevormd
door inzet van de egalisatiereserve Automatisering.
3. En in te stemmen met een budget van € 300.000,- voor
inhuur voor de ”Uitvoeringsagenda Dienstverlening”
voor de jaren 2017 en 2018 van respectievelijk
€ 100.000,- en € 200.000,- en dit te dekken ten laste
van de reserve automatisering.
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
4. Een structureel budget van € 24.000,- beschikbaar te
stellen voor structurele lasten als gevolg van
“Uitvoeringsagenda Dienstverlening” en dit te dekken
ten lasten van het budget Gemeente geeft Antwoord.
Een structureel budget van € 2.500,- beschikbaar
stellen voor onderhoudskosten AV-middelen en de
stelpost informatisering hiervoor aan te wenden
5. Vooruitlopend op het raadsbesluit, al starten met de
uitvoeringagenda Dienstverlening en levering van AV middelen.

Portefeuillehouder
Nummer

4.

Domein Bestuur en Organisatie
Gewijzigde vaststelling Apv Harderwijk
(exploitatievergunningenstelsel) en Legesverordening
2017

Burgemeester Van Schaik
17.00198

Besluit:
1. De raad voor te stellen het ‘Eindverslag Inspraak
voornemen wijzigingsverordening Apv Harderwijk
(exploitatievergunningenstelsel)’ vast te stellen, op
grond van artikel 6 van de Inspraakverordening
Harderwijk 2007.
2. De raad voor te stellen om de Apv Harderwijk
gewijzigd vast te stellen middels bijgevoegde
(integrale) verordening (raadsbesluit) en een
exploitatievergunningenstelsel in te voeren, waarbij de
in het Eindverslag Inspraak voorgestelde (ambtshalve)
correcties en aanpassingen in de tekst van de
verordening (Apv) zijn verwerkt.
3. De raad voor te stellen om de Legesverordening 2017
gewijzigd vast te stellen middels bijgevoegde
(integrale) verordening (raadsbesluit) en een
legestarief op te nemen voor het onder beslispunt 2.
opgenomen exploitatievergunningenstelsel.
5.

Domein Ruimte
Start procedure bestemmingsplan Buitengebied Bouw & Infrapark
Besluit:
1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan
Buitengebied - Bouw & Infrapark.
2. Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Bouw & Infrapark vrijgeven voor inspraak en
vooroverleg.
3. Inspraak toepassen op het bestemmingsplan
Buitengebied - Bouw & Infrapark.

Wethouder De Jong
17.00203
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Nr.
6.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen
Harderwijk 2017

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00212

Besluit:
1. in te stemmen met het voorstel voor een
subsidieregeling;
2. in afwijking van het voorstel bij het raadsbesluit uit
te gaan van een minimale exploitatieduur van 15 jaar;
3. de te verstrekken subsidies ten laste te brengen van
de bestemmingsreserve stimuleren sociale
huurwoningen;
4. de kosten van externe inhuur ten laste te brengen van
de post onvoorzien’;
5. de voorgestelde subsidieregeling ter inzage te leggen.
7.

Domein Ruimte
Verlenen Omgevingsvergunning ontwikkeling
Boekhorstlaan

Wethouder De Jong
17.00197

Besluit:
1. De commentaarnota op de zienswijze betreffende
omgevingsvergunning W2016-0379 vast te stellen.
2. De zienswijzen overeenkomstig en onder verwijzing
naar het gestelde in die commentaarnota op de
zienswijzen af te wijzen.
3. De gevraagde omgevingsvergunning de dato 20
september 2016, ons kenmerk W2016-0379, te
verlenen.
4. De afhandeling van de omgevingsvergunning alsmede
correspondentie met betrekking tot de indiende
zienswijzen te mandateren aan de directeur Domein
Ruimte.
8.

Domein Ruimte
Duurzaamheidssubsidie Lorentz III verstrekken APP
Vastgoed
Besluit:
Op grond van de subsidieregeling
Duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad – Lorentz
III-een subsidie beschikbaar te stellen aan APP Vastgoed
ter grootte van € 30.946,50.

Wethouder Teeninga
17.00207
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Nr.
9.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Rood voor Rood regeling Beekhuizerweg 3-5 / Duinweg 10

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00205

Besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan het
veranderen van de bestemming van het perceel
Duinweg 10 van ‘Agrarisch met waarden - natuur- en
landschapswaarden met de nadere aanduiding
recreatiewoning’ naar ‘Wonen met de nadere
aanduiding aeg’, onder de voorwaarden dat ter
compensatie diverse bestaande schuren (2.470 m2) op
de percelen Beekhuizerweg 3 en 5 worden gesaneerd
en een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen ex
artikel 6.24 lid 1 Wro ten behoeve van
landschapsversterking wordt voldaan.
2. Op het perceel Lage Enkweg 15 mag één vrijstaande
woning worden gerealiseerd onder voorwaarde dat
voor 31-12-2019 over de stedenbouwkundige en
landschappelijke inpassing overeenstemming is, de
anterieure overeenkomst is getekend en een
ontwerpbestemmingsplan in procedure is gebracht.
3. Een bouwrecht te geven voor één vrijstaande woning
op het perceel Wijtgraaf 57 of op een nog nader te
bepalen locatie in het Buitengebied , onder de
voorwaarde dat vóór 31-12-2019 over de
stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing van
de kavel met de gemeente overeenstemming is en een
bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen ex artikel 6.24
lid 1 W ro ten behoeve van landschapsversterking is
voldaan.
4. Met de initiatiefnemers/eigenaren een anterieure
overeenkomst over grondexploitatie aan te gaan
waarin onder meer de verzekering van het
kostenverhaal en de bijdragen aan ruimtelijke
ontwikkelingen ex artikel 6.24 lid 1 W ro ten behoeve
van landschapsversterking is geregeld.
5. De directeur Domein Ruimte te mandateren te
beslissen op de aanvraag omgevingsvergunning.
10.

Domein Ruimte
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Stadsweiden wijkinitiatief Rietmeen
Besluit:
1. In te stemmen met het document 'Eindverslag inspraak
voorontwerpbestemmingsplan 'Stadsweiden Wijkinitiatief Rietmeen'.

Wethouder De Jong
17.00195
m.u.v. bijlage met de
adressenlijst
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. Het bestemmingsplan 'Stadsweiden - Wijkinitiatief
Rietmeen' in ontwerp ter inzage leggen.

Portefeuillehouder
Nummer

11.

Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelijke vragen van D66 over
voornemen sluiting coffeeshop

Burgemeester Van Schaik
17.00215

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief..
12.

Domein Ruimte
Samenwerking en Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken
2018-2021

Wethouder De Jong
17.00209

Besluit:
1. De samenwerking in het regionale programma Vitale
Vakantieparken voort te zetten in 2017-2021.
2. In te stemmen met de Tien Veluwebrede afspraken als
basis voor de uitvoering Vitale Vakantieparken.
3. In te stemmen met de voorgestelde
kostenverdelingsmethodiek en de gemeentelijke
bijdrage betreffende capaciteit.
4. Het bestuursakkoord Vitale Vakantieparken 20172021-onder voorbehoud van instemming en
besluitvorming over de gemeentelijke bijdrage door de
gemeenteraad- te ondertekenen en hiervoor
Wethouder Teeninga te mandateren.
13.

Domein Ruimte
Verkoop bouwgrond deelplan 1/fase 1 Harderweide

Wethouder Teeninga
17.00200

Besluit:
1. Aan BPD Ontwikkeling B.V. en Slokker Vastgoed B.V.
te verkopen percelen bouwgrond, ter grootte van
respectievelijk ongeveer 13.852 m2 en 5.537 m2,
gelegen in deelplan 1/fase 1 van het plan Harder weide, en in te stemmen met de inhoud van de in dit
kader met partijen te sluiten koopovereenkomsten.
2. De overige voor woningbouw in deelplan 1 benodigde
percelen bouwgrond onder gelijke voorwaarden aan
BPD Ontwikkeling B.V. en Slokker Vastgoed B.V. te
verkopen, als de voorwaarden zoals deze gelden voor
de verkoop van bouwgrond in deelplan 1/fase 1 van
Harderweide, en daartoe alsdan overeenkomstig
koopovereenkomsten met BPD Ontwikkeling B.V. en
Slokker Vastgoed B.V. te sluiten.

m.u.v. de vertrouwelijke
bijlagen
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
3. Alle te ontwikkelen sociale huurwoningen in deelplan 1
van het plan Harderweide om te zetten naar vrije
sector huurwoningen en de extra grondopbrengst te
reserveren voor het nog op te zetten verevenings fonds sociale woningbouw c.q. het aanwezige fonds
stimulering sociale huurwoningen Harderwijk.

Portefeuillehouder
Nummer

14.

Domein Ruimte
Terinzagelegging ontwerpstukken Stationslaan 112
(coördinatieregeling)

Wethouder De Jong
17.00211

Besluit:
1. het bestemmingsplan 'Friesegracht - Stationslaan 112',
de omgevingsvergunning Stationslaan 112 en het
besluit hogere grenswaarden in ontwerp ter inzage te
leggen met toepassing van paragraaf 3.6.1 Wro
(gemeentelijke coördinatieregeling);
2. het ontwerpbestemmingsplan 'Friesegracht Stationslaan 112' vrij te geven voor het vooroverleg ex
art. 3.1.1 Bro;
3. geen inspraak toe te passen op het bestemmingsplan
'Friesegracht - Stationslaan 112'
(postzegelbestemmingsplan);
4. op grond van artikel 3.31 onder 3 sub e W ro de termijn
waarop de besluiten genomen moeten worden, vast te
stellen op 9 maanden.
15.

Uitnodigingen conform advies secretaris

