Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 06/06/2017 week 23.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
1e managementrapportage 2017 SDV

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
17.00344

Besluit:
1. Kennis te nemen van de 1e managementrapportage
SDV 2017.
2. De met betrekking tot huisvesting en de daarmee
gemoeide facilitaire kosten vanaf 1-1-2018 geen
onderdeel meer uit te laten maken van de
gemeentelijke bijdrage aan de SDV.
3. De 1e managementrapportage SDV 2017 ter
kennisneming aan de raad te versturen.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Openingstijden stadswinkel motie
Besluit:
1. De zaterdag openstelling van de stadswinkel van
10 uur tot 15 uur als voorgenomen besluit vast te
stellen. Dit betreft:
a. Het mogelijk maken dat op zaterdag een beperkt
aantal producten (scenario 2) afgenomen kan
worden.
b. De openstelling op zaterdag als proef in te stellen
voor de periode van een jaar. Na dit jaar te
evalueren of het stadhuis standaard op
zaterdagochtend open is.
2. Het besluit ter instemming voor te leggen aan de
ondernemingsraad.
3. Indien de ondernemingsraad positief adviseert het
voorgenomen besluit automatisch om te zetten in een
definitief besluit.
4. De kosten die gepaard gaan voor de uitvoering van
scenario 2 van € 85.650,- voor het eerste jaar (2018)
ten laste te brengen van de algemene reserve. En in
2018 voor de structurele dekking een aanvraag op te
nemen in de kadernota 2019.
5. De raad actief informeren over dit besluit.

Wethouder De Jong
17.00345

-2-

Nr.
3.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Stad als Podium
Besluit:
1. kennis te nemen van de plannen die zijn ingezonden
in het kader van De Stad als Podium, inclusief de
aanvullingen daarop, en van de analyse van deze
plannen, evenals van de uitwerking van de
mogelijkheden om een podium te vestigen in het pand
Academiestraat 5 te Harderwijk;
2. de plannen, de aanvullingen daarop, de analyse
van de plannen en de uitwerking van de mogelijkheden
om een podium te vestigen in het pand Academiestraat
5 te Harderwijk door te sturen aan de raad
overeenkomstig de opdracht van de raad van 30 april
2015, bij het vaststellen van het Plan van Aanpak Stad
als Podium;
3. de raad te adviseren te kiezen voor de verdere
uitwerking van de plannen van de SaP -connectie.
Als gevolg van deze keuze zal de subsidierelatie
met de Stichting Podia Harderwijk ten behoeve
van het Theater Harderwijk worden afgebouwd.;
4. daarbij te betrekken de vestiging van een
podiumvoorziening in het pand Academiestraat 5,
met een voorkeur voor variant 3. Om dit te realiseren
zal het pand Academiestraat 5 moeten worden
aangekocht.;
5. gelet op het ontbreken van een exploitant, actief op
zoek te gaan naar een exploitant;
6. als financiële uitgangspunten te nemen de structurele
bedragen van € 350.000,- en € 100.000,- en de
incidentele bedragen van € 2.500.000,- (exclusief btw)
en € 2.500.000,- (exclusief btw en nog te onttrekken
aan de algemene reserve) en de structurele
meerkosten te betrekken bij de besluitvorming over
de Kadernota 2019-2022.
7. de raad in kennis te stellen van het feit dat gesprekken
over mogelijke samenwerking tussen Stichting Podia
Harderwijk en de SaP-connectie hebben geresulteerd
in de constatering dat deze partijen samenwerking niet
mogelijk achten;
8. dat hiermee alle verzoekpunten van motie 20170202 I
van 2 februari 2017 zijn uitgewerkt en de opdracht van
de raad van 30 april 2015 is afgerond.

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
17.00341

-3-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Verwerving Academiestraat 5

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00336

Besluit:
1. In te stemmen met het verwerven van
Academiestraat 5.
2. De raad voor te stellen hiervoor een krediet
beschikbaar te stellen van € 865.000,- en
dit bedrag te dekken uit de algemene reserve.
5.

Domein Samenleving
SKH vaststellen subsidie en transitiekosten harmonisatie

Wethouder Teeninga
17.00324

Besluit:
1. Kennis te nemen van de brief aan SKH waarin de
subsidie over de periode van 2013 tot en met 2015
wordt vastgesteld, waarbij de SKH een bedrag van
€ 72.035,- moet terug betalen.
2. In te stemmen met een eenmalige transitievergoeding
ad € 50.000,- als gevolg van de invoering van de
harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
3. De transitievergoeding zoals genoemd onder
beslispunt 2 te dekken uit het
Onderwijsachterstandenbudget (46520).
6.

Domein Samenleving
Samenwerkingsovereenkomst JOGG

Wethouder Van Noort
17.00322

Besluit:
1. In te stemmen met het concept van de
samenwerkingsovereenkomst met JOGG partners
(naar voorbeeld van Landstede).
2. Burgemeester H.J. van Schaik geeft volmacht aan
wethouder G.J. van Noort om namens het college de
samenwerkingsovereenkomsten met huidige JOGG
partners te ondertekenen.
3. Burgemeester H.J. van Schaik geeft volmacht aan
wethouder G.J. van Noort om namens het college
samenwerkingsovereenkomsten met toekomstige
partners te ondertekenen.
7.

Domein Samenleving/Maatschappelijke Ondersteuning
Intake team voor de aanvraag van briefadressen in de
gemeente Harderwijk
Besluit:
Intake team voor de aanvraag van briefadressen in de
gemeente Harderwijk.

Burgemeester Van Schaik
17.00339
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Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Vaststellen welstandsnota 2017, reclameverordening
2017, bouwverordening 2010, erfgoedverordening 2017

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00337

Besluit:
De raad voor te stellen om de:
- welstandsnota Harderwijk 2017
- reclameverordening Harderwijk 2017
- bouwverordening Harderwijk 2010;
- erfgoedverordening Harderwijk 2017;
Vast te laten stellen.
9.

Domein Bestuur en Organisatie
Evaluatie paracommercie
Besluit:
1. De evaluatie (bijlage 1) van het paracommercieel
beleid vast te stellen.
2. Artikel 2:34B lid 1 en lid 3 van de Algemene
Plaatselijke Verordening, hierna te noemen APV,
ongewijzigd te laten.
3. Aan te sluiten bij een digitaal meldingssysteem voor
bijeenkomsten van persoonlijke aard.
4. Jaarlijks een horecabreed nalevingsonderzoek te laten
uitvoeren en hiervoor in 2018 een budget van €
10.000,- beschikbaar te stellen vanuit het Integraal
Veiligheidsplan en het Gezondheidsbeleid.
5. In de Kadernota 2019 een aanvraag te doen voor
structurele bekostiging van punt 4.
6. De behandeling van een aantal paracommerciële
dossiers in een apart voorstel voor te leggen.

10.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Burgemeester Van Schaik
17.00329

