Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 30/05/2017 week 22.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelijke vragen van ChristenUnie over
gebruik Bodycams

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
17.00314

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels een brief.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Meerinzicht jaarstukken 2016, 1e wijziging begroting 2017
en programmabegroting 2018-2021

Wethouder De Jong
17.00319

Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen de Jaarrekening 2016
van Meerinzicht voor kennisgeving aan te nemen.
2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met
de 1e begrotingswijziging 2017 van Meerinzicht en het
saldo ten laste te brengen van de stelpost kortingen
gemeentefonds 2017.
3. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen
met de Programmabegroting 2018-2021 van
Meerinzicht, de bijdrage van Harderwijk op te nemen
in de Themabegroting 2018-2021 van de gemeente
Harderwijk.
3.

Concerncontrol
Management- en boardletter over 2016
Besluit:
Kennis te nemen van de managementletter (en de
boardletter) en de reactie van het DT op de
aanbevelingen.

Wethouder De Jong
17.00313

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Vrijgave tervisielegging ontwerp BP Hierden Dorp Ruimelsdwarsweg 4

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00312

Besluit:
1. Instemmen met de beantwoording van de
vooroverlegreacties in paragraaf 6.1 van de toelichting
van het bestemmingsplan Hierden Dorp Ruimelsdwarsweg 4.
2. Het bestemmingsplan 'Hierden Dorp Ruimelsdwarsweg 4' in ontwerp ter inzage leggen.
5.

Domein Samenleving
Meerjarenbegroting 2018-2021 SDV

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00294

Besluit:
1. De zienswijze over de Meerjarenbegroting 2018 -2021
SDV, zoals verwoord in bijgevoegde brief, aan de
gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
2. De portefeuillehouder te mandateren de zienswijze
aan het Dagelijks Bestuur (DB) van SDV te verzenden,
na eventuele wijzigingen naar aanleiding van de
zienswijze door de commissie Samenleving, onder
voorbehoud van definitieve instemming van de
gemeenteraad.
3. De effecten in 2017 en de meerjarige effecten 2018 2021 op basis van de 1e managementrapportage 2017
van de SDV te verwerken in de gemeentelijke
programmabegroting (dit geldt ook voor de bijstelling
van de rijksbijdrage naar het voorlopig vastgestelde
niveau 2017).
6.

Domein Samenleving
Begrotingswijziging uitbreiding schoolgebouw Biezenplein
4

Wethouder Teeninga
17.00302

Besluit:
De raad voor te stellen om een aanvullend krediet voor
de uitbreiding van het Biezenplein beschikbaar te stellen
van € 550.000,- ten laste van het krediet uitbreiding van
Het Kompas.
7.

Domein Samenleving
Aanpassing criteria sporthuldigingen
Besluit:
De criteria voor de jaarlijkse sporthuldigingen aan te
passen.

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00310

-3-

Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Stand van zaken onderzoek zwembad

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
17.00311

Besluit:
1. Kennis te nemen van de tussenrapportage onderzoek
zwembad.
2. Het rapport betreffende de tussenrapportage
onderzoek zwembad ter kennisname naar de raad
te sturen.
9.

Domein Samenleving
Harmonisatie wetgeving kinderopvang en
peuterspeelzalen
Besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de
harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang
onder de Wet Kinderopvang (en peuterspeelzalen)
per 1 januari 2018.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de
uitgangspunten voor een subsidieregeling
peuterspeelwerk op basis van de algemene
subsidieverordening Harderwijk, voor peuters van
ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag
via de Belastingdienst of een andere gemeentelijke
regeling.
3. 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 via
begrotingswijziging beschikbaar te stellen: 2017
€ 49.819,-; 2018 € 74.728,-; 2019 € 99.637,-; 2020
€ 124.547,- en vanaf 2021 structureel € 149.456,-.
4. Samen met relevante partners een subsidieregeling
zoals bedoeld onder punt 2 voor te bereiden.
5. De zienswijze (bijlage 3) over het aanbod VE niet te
delen en te beantwoorden overeenkomstig het
commentaar.
6. 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.

Wethouder Teeninga
17.00315
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Nr.

Afdeling
Portefeuillehouder
Onderwerp
Nummer
7. Samen met relevante partners, in het kader van de
evaluatie van het GOAB, afspraken te maken en regels
te ontwikkelen die er toe leiden dat het aanbod VE op
niveau blijft en dat zoveel mogelijk kinderen worden
bereikt en toegeleid naar de voorzieningen.
8. Inwoners via de verschillende media gefaseerd te
informeren over de veranderingen na 1 januari 2018.

10.

Domein Bestuur en Organisatie
Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017
Besluit:
Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van de
burgemeester om het bijgaande ontwerp
"Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017" vast te stellen,
waarbij het college de volgende wensen en bedenkingen
aan de burgemeester meegeeft:
De burgemeester besluit:
1. Vervolgens het ontwerp ‘Coffeeshopbeleid Harderwijk
2017’ ter inzage te leggen voor een periode van vier
weken.
2. Het ontwerp ‘Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017’
tevens voor wensen en bedenkingen voor te leggen
aan de raad.

Burgemeester Van Schaik
17.00320

