Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 02/05/2017 week 18.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Inkoop visie Jeugdhulp 2018 e.v.

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
17.00249

Besluit:
1. Instemmen met de Inkoopvisie Jeugdhulp 2018 e.v.
2. Instemmen met de brief aan de adviesraden sociaal
domein, naar aanleiding van hun advies over de
concept inkoopvisie.
3. De Inkoopvisie Jeugdhulp 2018 e.v. ter kennisname
aanbieden aan de gemeenteraad.
2.

Domein Samenleving
Afspraken samenwerking en solidariteit maatschappelijke
zorg / beschermd wonen regio Noord-Veluwe 2017-2019

Wethouder Van Noort
17.00250

Besluit:
In te stemmen met de samenwerking- en
solidariteitsafspraken Maatschappelijke Zorg en
Beschermd Wonen Noord-Veluwse gemeenten voor de
periode 1-1-2017 tot 1-1-2020.
3.

Domein Ruimte
Vaststelling beheersverordening Lorentz III 2017

Wethouder Teeninga
17.00252

Besluit:
De raad voor te stellen de beheersverordening 'Lorentz III
2017', bestaand uit de geometrische planobjecten, zoals
vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0243.BV00194-0002
met bijbehorende bestanden, vast te stellen.
4.

Domein Ruimte
Van Maerlantlaan 44 verruiming activiteit
Besluit:
1. Medewerking te verlenen aan een verruiming van de
bestaande omgevingsvergunning om in plaats van 1 nu
op 2 zaterdagochtenden per maand van 9.00 uur tot
12.00 uur snuffelmarkten te organiseren aan de Van
Maerlantlaan 44 in een deel van het pand.

Wethouder De Jong
17.00257

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. Medewerking te verlenen aan een verruiming van de
periode waarvoor de onder 1. bedoelde
omgevingsvergunning geldt, en de tijdsduur te
koppelen aan de periode totdat de herontwikkeling van
het pand/perceel Van Maerlantlaan 44 ter hand wordt
genomen.
3. De domeinmanager Ruimte mandateren om de bij 1
bedoelde omgevingsvergunning te verlenen.

Portefeuillehouder
Nummer

5.

Domein Ruimte
Ontwerpwijzigingsplan Drielanden - Fokko Kortlanglaan
151

Wethouder Teeninga
17.00253

m.u.v. bedragen en de
Besluit:
anterieure overeenkomst
1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan
Drielanden - Fokko Kortlanglaan 151,
NL.IMRO.0243.WP00183-0001.
2. Het ontwerpwijzigingsplan Drielanden - Fokko
Kortlanglaan 151 vrij te geven voor het vooroverleg
en de terinzagelegging.
3. Geen inspraak toe te passen op het
ontwerpwijzigingsplan Drielanden - Fokko Kortlanglaan
151.
4. Een anterieure overeenkomst te sluiten met de
initiatiefnemer waar in alle verplichtingen, kosten en
financiële afspraken zijn opgenomen tussen
initiatiefnemer en gemeente. De ruimtelijke procedure
start pas na ondertekening van de overeenkomst en
na betaling van de financiële verplichtingen.
5. Om hogere grenswaarde vast te stellen voor een
nieuw te bouwen woning aan de Fokko Kortlanglaan
151, ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder en
ingevolge artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder, en
het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop
betrekking hebbende stukken, op de gebruikelijke
wijze ter inzage te leggen.
6.

Domein Ruimte
Uitvoeringstrategie 2017-2020 De Energieke Stad
Besluit:
1. De raad voor te stellen de Uitvoeringsstrategie van
De Energieke Stad voor de jaren 2017-2020 vast te
stellen.
2. De financiën betrekken bij de kadernota.

Wethouder Teeninga
17.00254

-3-

Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Stand van zaken openstande moties (peildatum 31 maart
2017)

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
17.00258

Besluit:
De lijst met de stand van zaken over de afdoening van
moties (peildatum: 31 maart 2017) vast te stellen en via de
Griffie in handen te stellen van de g emeenteraad.
8.

Domein Samenleving
Motie Hanzespelen
Besluit:
De motie Hanzespelen te beantwoorden middels
bijgevoegde brief.

9.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00255

