Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 09/05/2017 week 19.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Zienswijze VNOG jaarstukken 2016 en begroting 2018

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
17.00274

Besluit:
1. De gemeenteraad voorstellen de jaarrekening en het
jaarverslag 2016 van de VNOG voor kennisgeving aan
te nemen.
2. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de
begroting 2018 en in de gemeentelijke Thema
begroting 2018 € 2.125.849 (exclusief kazerne
brandweer) op te nemen als bijdrage aan de VNOG.
3. De gemeenteraad voorstellen in de zienswijze op te
nemen dat zij:
a. de jaarrekening en het jaarverslag 2016 voor
kennisgeving aanneemt;
b. instemt met de begroting 2018
2.

3.

Concerncontrol
Accountantskeuze

Wethouder De Jong
17.00270

Besluit:
De raad voor te leggen om de accountantscontrole 2017
en 2018 te gunnen aan Baker Tilly Berk overeenkomstig
offerte.

m.u.v. contracten aanbieders

Domein Ruimte
Visie op een andere binnenstad: laadpalen elektrische
fietsen

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00271

Besluit:
1. Kennis te nemen van het onderzoek laadpalen
elektrische fietsen.
2. Geen laadpalen voor elektrische fietsen te plaatsen in
de openbare ruimte van de binnenstad van Harderwijk.
3. De raad informeren over de afdoening van de motie
via de lijst ingekomen stukken.
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Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Voortgangsrapportage actieplan Visie op een andere
Binnenstad

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
17.00272

Besluit:
1. De voortgangsrapportage actieplan Visie op een
andere Binnenstad, over de periode augustus 2016 april 2017, vast te stellen.
2. De voortgangsrapportage ter kennisname door te
geleiden naar de raad.
5.

Domein Ruimte
Positionering en inrichting Stadsbedrijf

Wethouder De Jong
17.00276

Besluit:
1. Het voorgenomen besluit van 13 december 2016
over de positionering en inrichting van het
Stadsbedrijf, verwoord in de beslispunten 1 en 2,
omzetten in een definitief besluit met in achtneming
van de vragen en opmerkingen van de OR.
2. De vragen en opmerkingen van de OR beantwoorden
conform bijgevoegde brief van de W OR bestuurder aan
de OR.
6.

Domein Bestuur en Organisatie
Nota weerstandsvermogen en risicomanagement en not a
reserves en voorzieningen
Besluit:
1. De raad voorstellen de Nota weerstandsvermogen en
risicomanagement 2017-2018 vast te stellen.
2. De raad voorstellen het benodigde
weerstandsvermogen vast te stellen op € 43,8 miljoen.
3. De raad voorstellen het reservebeleid, zoals
geformuleerd in de Nota reserves en voorzieningen
2017, overeenkomstig vast te stellen.
4. De raad voorstellen het bijlagenboek, met een
geactualiseerde beschrijving van de aanwezige
reserves en voorzieningen naar de eindbalans 2016,
overeenkomstig vast te stellen.
5. Onderzoek te doen naar mogelijke extra
beheersmaatregelen, zoals het strategisch inzetten
van de treasury-functie, met als doel risico’s in het
algemeen zo veel mogelijk te beperken.

Wethouder De Jong
17.00234
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Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Kadernota 2018-2021
Besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de
Kadernota 2018-2021.
2. De raad voor te stellen om het restant van de stelpost
juridisch verplicht vrij te laten vallen ten gunste van
het begrotingssaldo en juridische verplichtingen vanaf
de Kadernota 2019-2022 als autonome ontwikkeling
mee te nemen.
3. De raad voor te stellen de stelpost kortingen
Gemeentefonds voor de jaren 2018 en 2019 in te
zetten als incidenteel dekkingsmiddel.
4. De raad voor te stellen het surplus binnen de
algemene reserve ad € 2,335 miljoen in te zetten als
incidenteel dekkingsmiddel.
5. De raad voor te stellen in te stemmen met de
technische uitgangspunten en richtlijnen voor de
Themabegroting 2018-2021.

8.

Uitnodigingen conform advies secretaris

9.

Communicatie van de genomen besluiten
Kadernota 2018-2021

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00260

