Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 23/05/2017 week 21.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Meerinzicht 2e fase
GGD NOG jaarstukken 2016 en concept begroting 2018

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
17.00287

Besluit:
1. De raad voor te stellen de jaarstukken 2016 van de
GGD NOG voor kennisgeving aan te nemen.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de
concept programmabegroting 2018 van de GGD NOG
en de gevraagde bijdrage voor Harderwijk voor 2018
van € 650.857,- structureel op te nemen in de
Themabegroting 2018-2021.
3. Voorafgaand aan de raadsvergadering de GGD per
brief te informeren over onze zienswijze.
2.

Domein Ruimte
Kredietaanvraag tijdelijke voorzieningen havens

Wethouder De Jong
17.00296

Besluit:
1. Afmeervoorzieningen voor rondvaartschepen aan de
zuidwest kade van de kop Stadswerven aan te
brengen;
2. Voor de geraamde kosten ad € 15.000,- (exclusief
BTW ) een krediet beschikbaar te stellen ten laste
van de post onvoorzien.
3.

Domein Ruimte
Verzoek tijdelijk mobiel verkooppunt boulevard

Wethouder De Jong
17.00293

Besluit:
Positief te reageren op het verzoek van een ondernemer
aan de boulevard om tijdelijk (t/m 31 dec 2018) een
mobiel verkooppunt (voor vis) toe te staan aan de
boulevard, nabij de ingang van het Dolfinarium door te
wijzen op de mogelijkheid om te venten (mogelijkheid 5
in bijgevoegde advies).

Met uitzondering van het CJT
advies
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Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beroepsprocedure Wbp verzoek Juridisch advies
Voorbach

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00286

Besluit:
Het verzoek om proceskostenvergoeding, ingediend in
het bezwaarschrift de dato 28 november 2016, af te
wijzen.
5.

Domein Samenleving
Visie Passend Werk

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00295

Besluit:
1. De visie Passend W erk vast te stellen.
2. De raadsbrief bij de visie Passend W erk vast
te stellen.
3. De visie en de raadsbrief aan de raad voor
te leggenvia lijst ingekomen stukken.
4. Kennis te nemen van het advies van de adviesraden
sociaal domein en van de gezamenlijke EHZ reactie
op dit advies.
6.

Domein Samenleving
Beslissing op bezwaar

Burgemeester Van Schaik
17.00300

Besluit:
1. Het bezwaarschrift van de heer A. Ceyhan gegrond
te verklaren en hierbij het advies en de motivering
van de Bezwaarschriftencommissie over te nemen.
2. Met de bijgevoegde brief het besluit bekend te
maken aan de heer Ceyhan.
7.

Domein Samenleving
Werkwijze voogdij en meerzorg

Wethouder Van Noort
17.00299

Besluit:
Instemmen met de bijgevoegde werkwijze voogdij
en meerzorg.
8.

Domein Samenleving
Contractering landelijke organisaties
Besluit:
1. Instemmen met het structureel beschikbaar stellen
van middelen in de begroting 2018 voor de uitvoering
van gemeentelijke taken door de organisaties:
De Kindertelefoon, Stichting Sensoor en Stichting
AKJ vanaf 2018 ter hoogte van € 0,92 per inwoner.

Wethouder Van Noort
17.00298
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. De kosten te dekken uit het bedrag dat door het
ministerie beschikbaar gesteld wordt voor deze taken
via het gemeentefonds (publicatie via de
meicirculaire).
3. Voor de uitvoering van voornoemde taken een
overeenkomst aangaan conform bijgevoegde
standaardovereenkomst (van de VNG).

Portefeuillehouder
Nummer

9.

Domein Samenleving
Beoordeling gemeentelijk toezicht kinderopvang

Wethouder Van Noort
17.00285

Besluit:
1. De jaarverantwoording kinderopvang 2015 en de
landelijke rapportage 2015 Toezicht en handhaving
kinderopvang (in de bijlagen) voor kennisgeving aan
te nemen;
2. De onder punt 1 genoemde documenten ter
kennisneming door de sturen naar de Commissie
Samenleving.
10.

Domein Samenleving
Sporttarieven 2017-2018

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00288

Besluit:
1. In te stemmen met de sporttarieven voor 2017-2018,
t.w. ‘tarievenblad sportaccommodaties gemeente
Harderwijk 2017-2018’ en ‘tarievenblad individueel
gebruik zwembad De Sypel 2017-2018’.
2. In te stemmen met de mogelijkheid voor het invoeren
van nieuwe tarieven voor het zwembad gedurende
het seizoen, voor wat betreft nieuwe doelgroepen of
acties, die passend zijn binnen de bestaande
tarievenverordening.
11.

Stadsbedrijf
Naamgeving Openbare Ruimte
Besluit:
1. Het verslag van de openbare vergadering van
de commissie Naamgeving op 9 mei 2017 met
het Corsa nummer h170023425, voor kennisgeving
aan te nemen;
2. In te stemmen met het advies van de commissie
Naamgeving;
3. Te besluiten conform bijgevoegd collegebesluit:
“Besluit Naamgeving 2017 mei” met het Corsa
nummer h170023423.

Wethouder De Jong
17.00290
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Nr.
12.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Splitsing woningen in strijd met het bestemmingsplan
Besluit:
1. De beleidsregel voor het beoordelen van nieuwe
aanvragen omgevingsvergunning voor het splitsen
van een woning vast te stellen en in procedure te
brengen.
2. Om medewerking te verlenen aan het legaliseren
van reeds gesplitste woningen door middel van het
afwijken van de voorschriften van het ter plaatse
geldende bestemmingsplan. Het betreft hier de ons
bekende adressen die limitatief zijn opgenomen in
de bijlage ‘Lijst met adressen met gesplitste
woningen op basis van de BAG’. Hierbij wordt
uitgegaan van de bestaande situatie alsmede het
voldoen aan eisen van brandveiligheid en
geluidsisolatie zoals benoemd in de beleidsregel.
3. Om de gesplitste woningen die nu niet voldoen aan
de beleidsregel genoemd criteria, bij de eerst
volgende planherziening, te plaatsen onder een
persoonsgebonden overgangsrecht. Feitelijk is hier
sprake van een uitsterfconstructie.
4. De burger hierover te informeren door middel van
een publicatie en daarmee een nul-situatie te
creëren.

13.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00281

