Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 13/06/2017 week 24.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Maatwerkwonen

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
17.00348

Besluit:
1. Om maatwerkwoningen te realiseren in Harderwijk
voor uiterlijk 01-01-2019.
2. Daartoe een locatieonderzoek te doen naar minstens
vier geschikte locaties voor maatwerkwoningen.
3. Op basis van het onderzoek te komen met een plan
van uitvoering en dat voor te leggen aan de raad met
daaraan gekoppeld, de mogelijke financiële
consequenties.
2.

Domein Ruimte
Start m.e.r. procedure windenergie

Wethouder Teeninga
17.00317

Besluit:
1. een m.e.r.-procedure te starten voor de aanleg van
windturbines op Lorentz;
2. in te stemmen met de Notitie reikwijdte en detailniveau
windenergie Lorentz;
3. de kennisgeving van de voorbereiding van het besluit
voor de aanleg van windturbines te publiceren;
4. de raad te informeren over de start van de m.e.r.procedure.
3.

Domein Samenleving
Toezichtinformatie handhaving kinderopvang 2016
Besluit:
1. De toezichtinformatie handhaving kinderopvang 2016
vast te stellen.
2. De toezichtinformatie handhaving kinderopvang 2016
toe te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs en
ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad via
lijst ingekomen stukken.

Wethouder Van Noort
17.00352
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Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Bewegingsonderwijs sporthal Rumels

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
17.00350

Besluit:
1. Het bewegingsonderwijs van basisschool de Bron
te huisvesten in sporthal Rumels in Hierden, volgens
voorwaarden zoals benoemd onder "uitvoering".
2. Voor 2017 het bedrag van € 4.000,- eenmalig ten laste
van de exploitatie van de Sypel te brengen
3. De raad voor te stellen vanaf 2018 structureel
€ 10.000,- op te nemen in de begroting en dit ten laste
brengen van het begrotingssaldo.
5.

Domein Ruimte
Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere
grenswaarden Stationslaan 112

Wethouder De Jong
17.00353

Besluit:
1. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan "
Friesegracht - Stationslaan 112", bestaande uit de
geometrische planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0243.BP00176-0002 gml met
bijbehorende bestanden, ongewijzigd vast te stellen.
2. Hogere grenswaarden conform het besluit hogere
grenswaarde ingevolge artikel 83 van de Wet
geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan
“Friesegracht – Stationslaan 112” vast te stellen.
3. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 lid 1 W ro vast te stellen voor
het project Stationslaan 112.
6.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar Parallelweg 25-1

Wethouder De Jong
17.00351

Besluit:
1. Het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning
voor het tijdelijke hekwerk ongegrond te verklaren.
2. De directeur van het Domein Ruimte te mandateren tot
het afhandelen van het bezwaarschrift.
7.

Domein Ruimte
Inpassing bastion Waterfront

Wethouder Teeninga
17.00342

Besluit:
1. de restanten van de voormalige Zeetoren en bastion
aan te wijzen als gemeentelijk monument en de
Domeindirecteur Ruimte te mandateren voor de
verdere procedure en de definitieve aanwijzing;

m.u.v. bedragen i.v.m.
prijsvorming en aanbesteding
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. variant 2 uit te laten werken;
3. subsidie aan te vragen bij de provincie Gelderland.

Portefeuillehouder
Nummer

8.

Domein Samenleving
Tussenevaluatie subsidiebeleid

Wethouder Van Noort
17.00165

Besluit:
1. De Tussenevaluatie subsidiebeleid 2014 -2020 vast te
stellen.
2. De Tussenevaluatie subsidiebeleid 2014-2020 ter
informatie aan de raad te sturen.
9.

Domein Ruimte
Ontwerp structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk
Besluit:
In te stemmen met de ontwerp- structuurvisie Vitale
Vakantieparken Harderwijk en deze in ontwerp ter inzage
te leggen.

10.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder De Jong
17.00354

