Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 20/06/2017 week 25.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Start procedure bestemmingsplan Stadsdennen - J.P.
Heyelaan 1

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00359

Besluit:
1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan
bestemmingsplan Stadsdennen - J.P. Heyelaan 1.
2. Het voorontwerpbestemmingsplan BP Stadsdennen J.P. Heyelaan 1 vrij te geven voor het vooroverleg en
als er geen principiële opmerkingen over dit plan
binnen komen voor het verder in procedure brengen
van het ontwerpbestemmingsplan.
3. Geen inspraak toe te passen op het
voorontwerpbestemmingsplan BP Stadsdennen J.P. Heyelaan 1 (postzegelbestemmingsplan).
4. Een hogere grenswaarde voor de nieuw te bouwen
appartementen op het perceel J.P. Heyelaan 1 te
Harderwijk ingevolge artikel 83 van de W et
geluidhinder vast te stellen en het ontwerp van het te
nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende
stukken, op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen.
5. Met de initiatiefnemers/eigenaren een anterieure
overeenkomst over grondexploitatie aan te gaan.
2.

Stadsbedrijf
Voorkomen overlast van ratten op het Strandeiland

Wethouder De Jong
17.00371

Besluit:
Stadsbedrijf, opdracht te geven om op korte termijn een
gedeelte van de oeverbescherming aan te passen en de
kosten ad. € 84.000,- te dekken binnen de bedrijfsvoering
d.m.v. een wijziging van de productenraming.
3.

Stadsbedrijf
Protocol voor cameratoezicht als borging voor de privacy
van medewerkers
Besluit:
1. In te stemmen met het protocol camera -toepassing bij
het Stadsbedrijf.

Wethouder De Jong
17.00363

-2-

Nr.

Afdeling
Portefeuillehouder
Onderwerp
Nummer
2. De nota 'camera-toepassing binnen de
verantwoordelijkheid van het Stadsbedrijf' met de
bijlagen om instemming voor te leggen aan de
Ondernemingsraad en beslispunt 1. te beschouwen als
voorgenomen besluit.

4.

Stadsbedrijf
Kapaanvraag 21 bomen Deventerweg

Wethouder De Jong
17.00283

Besluit:
1. Een vergunning te verlenen voor het kappen van 21
bomen.
2. Een her-plant verplichting op te leggen van 21 bomen.
5.

Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie CDA over
Sypelpad

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00373

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
6.

Domein Samenleving
Jaarrekening Proo 2016

Wethouder Teeninga
17.00370

Besluit:
1. De raad adviseren om kennis te nemen van de
jaarstukken 2016 van de stichting Proo.
2. De raad adviseren om geen zienswijze kenbaar te
maken over de jaarrekening 2016 en de
meerjarenbegroting 2017-2021 van de stichting Proo.
7.

Domein Samenleving
Aanvraag vangnetuitkering 2016
Besluit:
1. In te stemmen met de rapportage ‘maatregelen en
resultaten vangnetregeling 2016’, waarin is
gerapporteerd over de resultaten van de maatregelen
gericht op tekortreductie op het Pw-budget.
2. In te stemmen met de kwalificatie van de resultaten
van de maatregelen.
3. De rapportage en de kwalificatie van de resultaten uit
de rapportage als basis te nemen voor de in te dien en
aanvraag voor de vangnetuitkering 2016.
4. De rapportage via de lijst ingekomen stukken ter
informatie toe te zenden aan de gemeenteraad.

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00368
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Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Concerncontrol
Beleid Responsible Disclosure

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00349

Besluit:
Het beleid "Responsible Disclosure" als onderdeel van het
informatiebeveiligingsbeleid vast te stellen.
9.

Domein Bestuur en Organisatie
Lidmaatschap PMG

Burgemeester Van Schaik
17.00365

Besluit:
Het lidmaatschap bij Platform Middelgrote Gemeenten
per 1 januari 2018 op te zeggen.
10.

Domein Bestuur en Organisatie
Wijzigingsverordening Parkeerbelasting

Wethouder De Jong
17.00343

Besluit:
1. Vaststellen wijzigingsverordening Parkeerbelasting
2017.
2. Afschaffen minimale inworp betaald parkeren
binnenstad.
11.

Domein Ruimte
Tussenbalans geluidproblematiek A28
Besluit:
1. in te stemmen met de memo Tussenbalans
geluidproblematiek A28 en de aanbevelingen zoals
verwoord in paragraaf 5.2 van de memo;
2. de raad te informeren over de tussenbalans en de
aanbevelingen;
3. in een overleg met de buurtcomités de tussenbalans
en de aanbevelingen toe te lichten;
4. brief van een aantal bewoners conform bijgevoegde
brief beantwoorden.

12.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Teeninga
17.00366

