Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 27/06/2017 week 26.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Definitieve wijziging gemeenschappelijke regeling en
opheffing SDV

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00397

Besluit:
1. De Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (domein
bedrijfsvoering en domein sociaal) te wijzigen door de
bestaande regeling te vervangen door de bij dit besluit
gevoegde en hiervan deel uitmakende regeling, dit
bekend te maken en de regeling ter inzage te leggen;
2. De gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst
Veluwerand op te heffen op 1 januari 2018 dan wel op
een nader te bepalen inwerkingtredingsdatum, indien
de colleges daartoe besluiten voor 1 januari 2018;
3. In te stemmen met de bijgevoegde concept-brief aan
het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst
Veluwerand over het opheffingsbesluit (als bedoeld
onder beslispunt 2.).
2.

Domein Bestuur en Organisatie
LOGA circulaire van 7 juni 2017: technische wijzigingen
CAR/UW O

Wethouder De Jong
17.00376

Besluit:
De LOGA circulaire van 7 juni 2017: technische
wijzigingen CAR/UW O + twee bijlagen vast te stellen.
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Beslissing op bezwaar last onder dwangsom artikel 2:44
Apv
Besluit:
1. Het bezwaarschrift de dato 8 maart 2017 van mr. J.C.
Hesen van Advocaten in de Praktijk, ingediend
namens zijn cliënt, tegen het besluit van 2 februari
2017 tot oplegging van een last onder dwangsom
wegens overtreding van artikel 2:44 Apv, ongegrond te
verklaren.

Wethouder Van Noort
17.00382

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. De last onder dwangsom de dato 2 februari 2017 in
stand te laten met dien verstande dat de term
‘inbrekersvoertuigen’ in de last onder dwangsom wordt
gewijzigd in ‘inbrekerswerktuigen’, conform het advies
van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie de
dato 22 mei 2017.
3. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Portefeuillehouder
Nummer

4.

Domein Ruimte
Subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen
Harderwijk 2017

Wethouder De Jong
17.00374

Besluit:
1. De subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen
Harderwijk 2017 vast te stellen.
2. De bijbehorende aanvraagformulieren en
modelbesluiten vast te stellen.
5.

Domein Ruimte
Meerjarenprogramma Geluidsanering MJPG spoor

Wethouder Teeninga
17.00375

Besluit:
1. het onderzoek naar mogelijke saneringsmaatregelen
langs het spoor voor kennisgeving aan te nemen;
2. geen (stedenbouwkundige) visie op te stellen voor de
plaatsing van schermen langs het spoor;
3. Movaris / dBvision informeren over ons standpunt over
het toegestuurde onderzoek en met de brief.
6.

Domein Ruimte
Aanvraag vervangingsvergunning woonark Vissershaven 1
Besluit:
1. Ligplaatsvergunning te verlenen voor het vervangen
van een woonark voor Vissershaven 1 (BAG-adres:
Vissershaven 2), conform artikel 20, lid 3
Havenverordening;
2. Het besluit middels een beschikkingsbrief bekend
maken aan aanvragers en tevens kennisgeving te
doen door mededeling te doen op de gemeentepagina
van het Kontakt en de gemeentelijke website.

Wethouder De Jong
17.00384

-3-

Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
projectbureau W aterfront
Overafwerking Dolfinariumeiland
Besluit:
1. Toevoegen van kwaliteitsverbetering door het
uitvoeren van een stalen damwand als oeverafwerking
Dolfinarium eiland, conform de gemeente variant.
2. Een krediet beschikbaar te stellen ten bedrage van
€ 3 ton voor ‘bouwrijpmaken’ binnen complex C65
‘Samenspel’ van de grondexploitatie W aterfront.
Binnen de grondexploitatie is geen budget beschikbaar
voor de betreffende kwaliteitsverbetering en geeft
daardoor een nadeel. Bij de eerstvolgende herziening
van de grondexploitatie per 1 januari 2018 zal dit
nadeel van € 3 ton worden verwerkt.
3. Opdracht geven tot start van de werkzaamheden
vooruitlopend op goedkeuring door de raad van het
benodigde krediet.

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
17.00387

