Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 11/04/2017 week 15.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Onderzoek zwembad

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
17.00233

Besluit:
1. Het plan van aanpak voor het onderzoek zwembad
ter kennisname aan te nemen.
2. Het plan van aanpak voor onderzoek zwembad ter
kennisname aan de raad aan te bieden.
2.

Domein Samenleving
Aanvraag provincie subsidie Open Club

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00227

Besluit:
1. In te stemmen met de brief namens de drie gemeenten
aan de provincie Gelderland.
2. In te stemmen met de concept
samenwerkingsovereenkomst die voorgelegd zal
worden aan de samenwerkingspartners.
3. Wethouder C. van der Wal- Zeggelink te mandateren
om namens het college de brief en de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
3.

Domein Samenleving
Inkoop Jeugd
Besluit:
1. Instemmen met de doelstelling en de uitgangspunten
voor de aanbesteding.
2. Instemmen met de voorgestelde indeling van de
Jeugdhulp.
3. Instemmen met:
het uitgangspunt dat alle jeugdhulpaanbieders in
aanmerking komen voor een contract indien
voldaan wordt aan de gestelde eisen, en
met het gebruik van het Dynamisch
aankoopsysteem om nieuwe aanbieders efficiënt te
contracteren.
4. Instemmen met de volgende keuzes ten aanzien van
de bekostiging van jeugdhulp:

Wethouder Van Noort
17.00226

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
het reserveren van een percentage van het
macrobudget voor vernieuwende initiatieven;
het macrobudget is een taakstellend budget;
het volgen van de jeugdige in plaats van budgetten
per instelling.
5. Instemmen met de eisen die gesteld worden aan de
aanbieders van jeugdhulp.
6. De Keuzenota ter kennisname aanbieden aan de
gemeenteraad.

Portefeuillehouder
Nummer

4.

Domein Samenleving
Regelingen die voortvloeien uit Plan van aanpak
"Bestaanszekerheid en inkomensondersteuning 20162019"

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00218

Besluit:
1. De volgende concept-regelingen voor inspraak ter
visie te leggen:
Maatschappelijke bijdrageregeling Harderwijk 2017
Beleidsregels computerregeling voor schoolgaande
kinderen Harderwijk 2017
Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten Harderwijk 2017
Verhoging inkomensgrens voor deelname aan
collectieve aanvullende zorgverzekering
Harderwijk en voor de Tegemoetkoming in de
premie aanvullende zorgverzekering
2. Tegelijkertijd de gemeenteraad bijgaande concept regelingen ter kennisname aan te bieden.
5.

Domein Samenleving
Verhoging budgetten voor Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds
Besluit:
1. In te stemmen met het advies van het dagelijks
bestuur van de Sociale Dienst Veluwerand (nummer
16-83) om de budgetten voor het Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds te verhogen tot en met 2020:
budget Jeugdsportfonds met € 18.000,- verhogen
(van € 15.000,- naar € 33.000,- per jaar);
budget Jeugdcultuurfonds met € 18.000,- verhogen
(van € 5.000,- naar € 23.000,- per jaar);
budget zwemfonds Harderwijk € 10.000,toekennen in 2016 en van 2017 tot en met 2020
jaarlijks € 4.000,-.

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00217
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Nr.
6.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Intrekking maatwerkvoorschriften De Ark

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
17.00225

Besluit:
1. De van rechtswege van kracht zijnde
maatwerkvoorschriften in te trekken.
2. De reactie op het voornemen te behandelen zoals
verwoord in de considerans bij het intrekkingsbesluit.
3. De Ark en de bij ons bekende belanghebbenden een
exemplaar van het besluit toe te sturen.
4. Het besluit publiceren in Het Kontakt.
7.

Domein Ruimte
Kwijtschelden leges duurzaamheidsmaatregelen

Wethouder Teeninga
17.00224

Besluit:
1. Op basis van de bevindingen (zie bijlage), dat het
kwijtschelden van leges niet de manier is om het
nemen van (extra) duurzaamheidsmaatregelen te
stimuleren.
2. De raad te informeren over; de bevindingen (zie
bijlage) en het besluit van het college dat het
kwijtschelden van leges niet de manier is om het
nemen van (extra) duurzaamheidsmaatregelen te
stimuleren.
8.

Domein Bestuur en Organisatie
Wob verzoek De Dennenhoek beslissing op bezwaar
Besluit:
1. Het bezwaarschrift de dato 20 januari 2017, ingediend
door één van de kaveleigenaren op recreatiepark
‘De Dennenhoek’ tegen onze beslissing op het Wob
verzoek de dato 17 januari 2017 gegrond te verklaren.
2. Het bestreden besluit, de beslissing op het Wob
verzoek de dato 17 januari 2017, conform het advies
van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie,
te herroepen en daarvoor in de plaats een nieuwe
beslissing op het Wob verzoek te nemen, waarbij
de gevraagde documenten, onder het weglakken
van gegevens die op grond van artikel 10, tweede lid,
aanhef en onder b, e. en/of g. van de Wob niet
verstrekt hoeven te worden, openbaar worden gemaakt
en verstrekt.

Wethouder De Jong
17.00223
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Nr.
9.

Afdeling
Onderwerp
Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer

