Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 25/04/2017 week 17.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Verzelfstandiging regio Noord-Veluwe beschermd wonen maatschappelijke opvang

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
17.00251

Besluit:
De raad voor te stellen om de gemeente Harderwijk de rol
van plaatsvervangend centrumgemeente in de regio Noord
Veluwe vanaf 1-1-2018 op zich te nemen, incluis het
beheer van de financiële middelen.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Nieuwe gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (domein
sociaal en domein bedrijfsvoering)
Besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van het organisatieplan
(bijlage 1) van de gewijzigde GR Meerinzicht en
daarmee in te stemmen met de volgende onderdelen
uit het organisatieplan over de:
a. Rechtsvorm bedrijfsvoeringsorganisatie
(paragraaf 2.1);
b. Bestuurssamenstelling (paragraaf 2.3);
c. Positionering van programmagelden
(paragraaf 3.9);
d. Positionering van beleid (paragraaf 3.3);
e. Herkenbaarheid (paragraaf 1.6 ).
2. In te stemmen met de bijbehorende gewijzigde tekst
van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht
(bijlage 2);
3. De gemeenteraad om toestemming te vragen voor het
wijzigen van de gemeenschappelijke regeling
Meerinzicht (domein sociaal en domein
bedrijfsvoering).
4. Dit besluit ter informatie aan te bieden aan de BOR.

Wethouder De Jong
17.00256

-2-

Nr.
3.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Verordening individuele inkomenstoeslag 2017

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
17.00241

Besluit:
De verordening individuele inkomenstoeslag 2017
gemeente Harderwijk vast te stellen.
4.

Domein Ruimte
Ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan "Hierden Dorp
2011 - Wijzigingsplan III

Wethouder De Jong
17.00248

Besluit:
1. Het wijzigingsplan 'Hierden Dorp 2011 - Wijzigingsplan
III', bestaande uit de geometrische planobjecten, zoals
vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0243.WP001370003.gml met bijbehorende bestanden vast te stellen.
2. Een hogere grenswaarde voor de nieuw te bouwen
woning op het perceel Zuiderzeestraatweg 98 te
Hierden ingevolge artikel 83 van de W et geluidhinder
vast te stellen.
3. Bij dit wijzigingsplan geen exploitatieplan als bedoeld
in artikel 6.12 W ro vast te stellen.
5.

6.

Domein Ruimte
Beslissing op aanvraag tegemoetkoming in planschade

Wethouder De Jong
17.00247

Besluit:
De aanvraag om een tegemoetkoming in planschade
(h16.0039554) overeenkomstig het advies van Stichting
Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam af te
wijzen.

m.u.v. persoonsgegevens
aanvragers (voorstel /
bijlagen)

Domein Ruimte
Vaststelling aanvullende eisen reclame -uitingen
uitkijktoren Boekhorstlaan

Wethouder De Jong
17.00245

Besluit:
1. In te stemmen met het document 'Commentaar
op de zienswijzen aanvullende eisen reclame-uitingen
uitkijktoren Boekhorstlaan'.
2. De zienswijzen overeenkomstig het commentaar te
beantwoorden, wat inhoudt dat geen van de 3
zienswijzen worden gedeeld.
3. De memo 'Aanvullende eisen reclame uitingen
uitkijktoren Boekhorstlaan' ongewijzigd vast te stellen.

-3-

Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Vaststelling Tweelingstad - Partiële herziening regels
Bedrijvenpark Sypel
Besluit:
De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met het bestemmingsplan
'Tweelingstad - Partiële herziening regels
Bedrijvenpark Sypel', bestaande uit de geometrische
planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0243.BP00070-0003.gml met bijbehorende
bestanden, ongewijzigd vast te stellen.
2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

8.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00243

