Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 18/04/2017 week 16.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar inzake de ontheffingen rondvaarten
Botterstichting en Chartervaart Harderwijk b.v.

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00230

Besluit:
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie
d.d. 14 maart 2017 over te nemen.
2. Het bezwaarschrift van rederij Randmeer v.o.f. en
Twee Gebroeders v.o.f. d.d. 31 januari 2017, gericht
tegen de aan de Botterstichting en Chartervaart
Harderwijk b.v. verleende ontheffingen
d.d. 21 december 2016, niet-ontvankelijk verklaren,
conform brieven.
3. De ontheffingshouders per brief in kennis stellen.
2.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar inzake bezwaar tegen ontheffing
rondvaarten Randmeer en Twee Gebroeders

Wethouder De Jong
17.00231

Besluit:
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie
d.d. 14 maart 2017 over te nemen.
2. Het bezwaarschrift van Veluvia, gericht tegen de aan
rederij Randmeer v.o.f en Twee Gebroeders v.o.f.
verleende ontheffingen d.d. 21 december 2016,
ongegrond te verklaren, conform brief aan
gemachtigde.
3. De ontheffingshouders per brief in kennis stellen.
3.

Domein Ruimte
Initiatieven binnen bestemmingsplan 'Tweelingstad Bedrijvenpark Sypel'
Besluit:
1. Medewerking verlenen aan de vestiging van
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland op het
perceel Gelreweg 3 in afwijking van het
bestemmingsplan.

Wethouder De Jong
17.00237

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. Medewerking verlenen aan de vestiging van
Bewegingscentrum Vrijheid op het perceel Gelreweg
4c in afwijking van het bestemmingsplan.
3. Medewerking verlenen aan de vestiging en een
ondergeschikte dienst (salon) binnen de voorwaarden
van ondergeschikte nevenactiviteiten.
4. Besluit als beleidslijn zien voor toekomstige
initiatieven, behalve voor overige zakelijke
dienstverlening: kantoren.
5. Verder afhandeling in handen stellen van de directeur
domein ruimte.

Portefeuillehouder
Nummer

4.

Domein Ruimte
Pilot sloopregeling Eendengebied

Wethouder De Jong
17.00238

Besluit:
1. In te stemmen met de pilot Sloopregeling
Eendengebied.
2. Aan de hand van concrete initiatieven voor
woningbouwontwikkeling in het buitengebied
de pilot sloopregeling verder uitwerken.
5.

Domein Samenleving
Harmonisatie wetgeving kinderopvang en
peuterspeelzalen
Besluit:
1. Het voornemen uit te spreken om:
a. De raad voor te stellen in te stemmen met
de harmonisatie van peuterspeelzalen en
kinderopvang per 1 januari 2018;
b. De raad voor te stellen in te stemmen met
de uitgangspunten voor een subsidieregeling
peuterspeelwerk (bijlage 1) op basis van de
Algemene subsidieverordening Harderwijk, ten
bate van peuterspeelwerk voor peuters van ouders
die geen recht hebben op kinder-opvangtoeslag
van het Rijk of een bijdrage op basis van een
andere gemeentelijke regeling;
c. De raad voor te stellen om in aanvulling op het
budget peuterspeelzaalwerk, ten laste van de
stelpost taakmutaties, de volgende decentralisatie
uitkeringen t.b.v. een aanbod voor alle peuters
beschikbaar te stellen: 2017 € 49.819,-; 2018
€ 74.728,-; 2019 € 99.637,-; 2020 € 124.547,en vanaf 2021 structureel € 149.456,-;

Wethouder Teeninga
17.00240

-3-

Nr.

Afdeling
Portefeuillehouder
Onderwerp
Nummer
d. Samen met relevante partners een
subsidieregeling zoals bedoeld onder punt b.
voorbereiden;
e. Het aanbod voorschoolse educatie (VE) artikel 166
Wet primair onderwijs voor peuters met een
(dreigende) taalachterstand tot 1 januari 2021,
overeenkomstig het gemeentelijk onderwijs
achterstandenbeleid (GOAB), volledig bij de
Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH) te
houden;
a. Samen met relevante partners, in het kader van de
evaluatie van het GOAB, afspraken maken en
regels ontwikkelen die er toe leiden dat het aanbod
VE op niveau blijft en dat zoveel mogelijk kinderen
worden bereikt en toegeleid naar de
voorzieningen;
b. Via de website en gemeentepagina ouders
informeren over de veranderingen na 1 januari
2018;
2. Deze voornemens kenbaar te maken en ter inzage
te leggen in de Stadswinkel met de mogelijkheid voor
belanghebbenden om zienswijzen in te dienen.
3. In te stemmen met het vervolgproces (bijlage 2).

6.

Domein Ruimte
Johanitterlaan 12

Wethouder De Jong
17.00236

Besluit:
In principe medewerking te verlenen aan het planologisch
mogelijk maken van een wijziging van het gebruik van het
perceel Johanitterlaan 12 (voormalig GGZ kantoor).
7.

Domein Samenleving
jaarstukken 2016 SDV
Besluit:
1. De zienswijze over de Jaarstukken 2016 SDV (zoals
verwoord in bijgevoegde brief) aan de gemeenteraad
ter vaststelling voor te leggen.
2. De portefeuillehouder te mandateren de zienswijze
aan het Algemeen Bestuur van SDV te verzenden, na
eventuele wijzigingen naar aanleiding van de
zienswijze door de commissie Samenleving, onder
voorwaarde van definitieve instemming van de
gemeenteraad.

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00239

-4-

Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Verplaatsen standplaats ambulante handel wc
Stadsweiden en behandeling zienswijzen
Besluit:
1. Instemmen met het voorstel de standplaats ambulante
handel te handhaven op haar oorspronkelijke plaats
(met de rug tegen het nieuwe fietspad).
2. Gedurende de aanlegperiode van het fiets- en voetpad
(3 weken) de tijdelijke standplaats op de parkeerplaats
tegenover de huidige te situteren.
3. De indieners van een zienswijze: winkeliersvereni ging
Stadsweiden en de heer E. de Jager, hierover
schriftelijk te informeren.

9.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
17.00235

