Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 04/07/2017 week 27.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Samenwerking Noord-Veluwe

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00410

Besluit:
1. het Uitvoeringsplan Samenwerking Noord-Veluwe vast
te stellen;
2. de directeur/gemeentesecretaris (ADG) opdracht te
geven uiterlijk 1 november:
a. de consequenties uit te werken voor de gastheerrol
van de eigen gemeente, te weten:
i. Strategie: Lelystad Airport/IC-status
ii. Beleidstaken: Verkeer en Vervoer;
iii. Operationale taken:
1. Zorg, welzijn en onderwijs;
2. Sociale recherche (Harderwijk en Ermelo)
3. JOR;
b. het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten
voor de uitvoering van de operationele taken.
3. aan gemeenteraad toestemming te vragen voor het
besluit tot aangaan van de meervoudige
centrumregeling SNV voor strategische en
beleidsmatige taken, onder gelijktijdige beëindiging
van de Samenwerkingsregeling Noord-Veluwe;
4. tot beëindigen van het convenant Strategische
Alliantie Noord-Veluwe;
5. de financiële consequenties budgettair neutraal te
verwerken in de begroting 2018;
6. te zijner tijd de gemeenteraad een begrotingswijziging
voor te leggen over de omvang van de éénmalige
frictiekosten en de dekking daarvan.
2.

Domein Samenleving
Formatieplaatsenplan Sociaal Meerinzicht
Besluit:
1. Het formatieplaatsenplan Sociaal Meerinzicht als
voorgenomen besluit vast te stellen.
2. De Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) vragen om
advies over de omvang van de formatie op basis van
artikel 25 van de W OR.

Wethouder Van Noort
17.00399

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
3. Het voorgenomen besluit onder 1 automatisch om te
zetten in een definitief besluit na ontvangst van een
positief advies van de BOR.

Portefeuillehouder
Nummer

3.

Domein Ruimte
Procedure bestemmingsplan Parapluplan Parkeren

Wethouder De Jong
17.00398

Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
'Parapluplan Parkeren'.
2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan Parkeren'
vrij te geven voor terinzagelegging.
3. Het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor
vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro.
4. Geen inspraak toe te passen op het
ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan Parkeren'
(gewijzigde hogere regelgeving).
4.

Domein Ruimte
Schriftelijke beantwoording vragen van fractie CDA over
evaluatie accommodatiebeleid
Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.

5.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar inzake verkeersbesluit
parkeerterrein Horsterhout
Besluit:
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 7
juni 2017 overnemen.
2. Het bezwaarschrift van Istanbul Market v.o.f., gericht
tegen het verkeersbesluit parkeerterrein P1
Horsterhout, ongegrond te verklaren conform brief.

6.

Uitnodigingen conform advies secretaris

7.

Communicatie van de genomen besluiten
Geen persuur.

Wethouder De Jong
17.00396
Deze moet nog aangepast
worden

Wethouder De Jong
17.00393

