Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 11/07/2017 week 28.
Nr.

Afdeling
Onderwerp

1.

Domein Ruimte
Jannevroukamp 3

Portefeuillehoud
er
Nummer
Wethouder
De Jong
17.00421

Besluit:
1. Besluiten om in afwijking van de beleidsnotitie "afwijken
bestemmingsplan" de gevraagde omgevingsvergunning te
verlenen.
2. De directeur domein Ruimte mandateren te beslissen op de
aanvraag omgevingsvergunning.
2.

Domein Ruimte
Tijdelijke uitbreiding formatie Domein Ruimte

Wethouder
De Jong
17.00423

Besluit:
De raad voor te stellen :
1. Om uitvoering te kunnen geven aan het Werkplan 2017 in te
stemmen met een tijdelijke uitbreiding van de formatie van Domein
Ruimte.
2. De geraamde kosten ad € 250.000,- ten laste te brengen van het
begrotingssaldo/algemene reserve.
3.

Domein Samenleving
Lokalenverdeling Scholen goed onder dak 2017-2018
Besluit:
1. De lokalenverdeling 2017-2018 voor het Primair Onderwijs vast te
stellen zoals opgenomen in de bijlage ‘Scholen goed onder dak
2017-2018’.
2. Voor schooljaar 2017-2018 toestemming te verlenen voor de
verhuursituaties zoals genoemd in de bijlage ‘Scholen goed onder
dak 2017-2018’.

Wethouder
Teeninga
17.00403
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Nr.

Afdeling
Onderwerp

4.

Domein Ruimte
Gebruik steeg/binnenplein Grote Oosterwijck
Besluit:
1. Een strook grond, ter grootte van ongeveer 12 m2, op basis van
verjaring aan de eigenaren van het perceel Strandboulevard -Oost
10 in eigendom over te dragen.
2. Een strook grond, ter grootte van ongeveer 5 m2, aan de
eigenaren van het perceel Grote Oosterwijck 31 in gebruik te
geven.
3. De naast en achter het perceel Grote Oosterwijck 31 gelegen
steeg/het binnenplein of delen daarvan niet te verkopen, maar in
gemeentelijk eigendom te behouden.

5.

Domein Bestuur en Organisatie
Meicirculaire Gemeentefonds 2017

Portefeuillehoud
er
Nummer
Wethouder
De Jong
17.00394
m.u.v. de
vertrouwelijke
bijlage

Wethouder
De Jong
17.00414

Besluit:
1. Kennis te nemen van de Meicirculaire Gemeentefonds 2017.
2. De uitkomsten voor het jaar 2017 te betrekken bij de managementen bestuursrapportage 2017.
3. De financiële effecten voor de jaren 2018 -2021 te verwerken in de
Themabegroting 2018-2021.
4. De raad per brief te informeren.
6.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar inzake Strandboulevard Oost 10

Wethouder
De Jong
17.00405

Besluit:
1. De omgevingsvergunning inzake Strandboulevard Oost 10, W2016 0441 d.d. 9 maart 2017 in stand te laten.
2. De formulering over de uitrit zoals in de omgevingsvergunning is
vermeld bij ‘Vergunning vrij’ te wijzigen.
3. De ingediende bezwaarschriften ongegrond te verklaren.
4. De directeur van het Domein Ruimte te mandateren tot het
afhandelen van het bezwaarschriften.
7.

Domein Ruimte
Verhuur parkeerplaatsen Beemdweg (voormalige Struikterrein)
Besluit:
Aan Stichting GGZ Centraal locatie Zon & Schild te verhuren 30
parkeerplaatsen, gelegen op een nabij de Beemdweg gelegen terrein
(voormalige Struikterrein).

Wethouder
De Jong
17.00406
m.u.v. de in het
voorstel
genoemde
bedragen en de
vertrouwelijke
bijlage
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Nr.

Afdeling
Onderwerp

8.

Domein Ruimte
Verkoop grond aan Harderwijkse Molen Stichting
Besluit:
1. Aan de Harderwijkse Molen Stichting te verkopen een perceel
grond, gelegen aan de Havendijk, ter grootte van ongeveer 380
m2, voor een koopsom van € 19.352,-, kosten koper.
2. De raad bij begrotingswijziging voor te stellen voor de aan de
uitvoering van de grondtransactie verbonden kosten een eenmalig
budget beschikbaar te stellen van € 16.000, -, zijnde € 5.200,transactiekosten en € 10.800,- voor grond- en overige
werkzaamheden, en genoemd bedrag te dekken uit de onder 1.
genoemde grondopbrengst.

9.

Domein Ruimte
voortgangsrapportage actieplan Arbeidsmarktbeleid Harderwijk
Besluit:
1. De voortgangsrapportage actieplan Arbeidsmarktbeleid Harderwijk,
over de periode 2016 - 2017, vast te stellen.
2. De voortgangsrapportage ter kennisname door te geleiden naar de
raad.
3. Het monitoringsverslag van het project De tafel van één Harderwijk
door te geleiden naar de raad.

10.

Domein Ruimte
Beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie VVD
Harderwijk-Hierden over verkeersonveiligheid Stadsweiden

Portefeuillehoud
er
Nummer
Wethouder
Teeninga
17.00407
m.u.v. de in het
voorstel
genoemde
bedragen en de
vertrouwelijke
bijlage

Wethouder
Van der WalZeggelink
17.00409

Wethouder
De Jong
17.00412

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
11.

Domein Ruimte
Beleidsregels voor taxi's in voetgangersgebied
Besluit:
1. Beleidsregel voor taxi’s in voetgangersgebied’ vast te stellen.
2. ‘Beleidsregel voor taxi’s in voetgangersgebied’ bekend te maken
door middel van publicatie in Het Kontakt.
3. Aan Taxi Marco onder voorwaarden ontheffing verlenen voor het
houden van taxiritten in de binnenstad van Harderwijk.

Wethouder
De Jong
17.00413
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Afdeling
Onderwerp

12.

Domein Ruimte
Realisatie Overloop-parkeerterrein W aterfront - eerste fase

Portefeuillehoud
er
Nummer
Wethouder
Teeninga
17.00416

Besluit:
De raad voorstellen een krediet ad. € 4.500.000, - beschikbaar te
stellen voor realisatie van de benodigde grondwerken, viaduct en
completeren voetgangerstunnel ten behoeve van het overloop parkeerterrein Waterfront en te dekken uit de post ‘bouwrijpmaken’,
complex 63 Overloopterrein grondexploitatie Waterfront.
13.

Domein Samenleving
Nota sturing en bekostiging jeugdhulp 2018 e.v.

Wethouder
Van Noort
17.00417

Besluit:
1. Instemmen met de voorliggende Nota Sturing en Bekostiging
Jeugdhulp 2018 e.v.
2. Instemmen met het bijgevoegd raadsvoorstel.
3. De nota Sturing en Bekostiging Jeugdhulp ter vaststellen
voorleggen aan de gemeenteraad.
14.

Domein Samenleving
Bovenregionale samenwerking

Wethouder
Van Noort
17.00418

Besluit:
Instemmen met het bijgevoegde voorstel ‘inhoudelijke samenwerking
bovenregionale jeugdhulp 7 Gelderse regio’s 2018 e.v.’
15.

Domein Samenleving
Convenant woonplaatsbeginsel

Wethouder
Van Noort
17.00419

Besluit:
1. Kennis nemen van het convenant woonplaatsbeginsel
2. De burgemeester geeft, de bestuurlijk trekker Jeugd de heer
G.van den Berg (portefeuillehouder jeugd, gemeente Nunspeet)
binnen de regio volmacht om het convenant namens de zes
gemeenten te ondertekenen.
16.

Domein Bestuur en Organisatie
Aangepaste themarekening 2016
Besluit:
1. De raad voor te stellen over te gaan tot vaststelling van de aangepaste
themarekening 2016 en daarin ten opzichte van de besluitvorming
d.d. 22 juni 2017 de volgende gewijzigde besluiten te nemen:
a. De lasten en baten van de themarekening 2016 vast te stellen (kolom
nieuwe versie 11 juli 2017):

Wethouder
De Jong
17.00424
Deze kan nog niet
uit er wordt nog
een brief gericht
aan de raad
aangepast
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Nr.

Afdeling
Onderwerp

Portefeuillehoud
er
Nummer

Onderwerp

Nieuwe versie
11 juli 2017

Baten
Lasten
Voordelige
saldo voor
resultaat
bestemming

€ 137.348.000
€ 134.369.000
€ 2.979.000

Ter
vergelijking:
oude versie
22 juni 2017
€ 137.348.000
€ 128.366.000
€ 8.982.000

Wijziging

€0
€ 6.003.000
€ -6.003.000

Voordelige
€ 1.671.000
€ 868.000
€ 803.000
saldo dotaties
en
onttrekkingen
reserves
Voordelige
€ 4.650.000
€ 9.850.000
€ -5.200.000
saldo na
resultaats
bestemming
b. Het weerstandsvermogen ongewijzigd vast te stellen waarbij de
beschikbare weerstandscapaciteit (reserves) verminderd als gevolg
van deze wijziging met € 5,2 miljoen. Echter de geïdentificeerde
risico’s in het kader van het weerstandsvermogen kunnen met
hetzelfde bedrag worden verminderd aangezien het risico van
Lorentz 3 door deze afwaardering ook met € 5,2 miljoen verminderd.
Onderwerp

Nieuwe versie
11 juli 2017

Wijziging

€ 41.096.000

Ter
vergelijking
: oude versie
22 juni 2017
€ 46.296.000

Beschikbare
weerstandscapaci
teit ultimo 2016
Geïdentificeerde
risico’s
Totaal
weerstandsvermo
gen (structureel
en incidenteel)

€ 38.600.000

€ 43.800.000

€ 2.496.000

€ 2.496.000

Afname van
€ 5.200.000
€0

Afname van
€ 5.200.000
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Nr.

Afdeling
Onderwerp

Portefeuillehoud
er
Nummer

Waarvan
€ 2.335.000
€ 2.355.000
€0
incidenteel
(beschikbaar voor
de kadernota)
c. De activa en passiva van de balans per 31 december 2016 als volgt
vast te stellen:
Onderwerp

Nieuwe versie
11 juli 2017

Activa
Passiva

€ 265.763.000
€ 265.763.000

d.

e.

f.

Ter
vergelijking:
oude versie 22
juni 2017
€ 272.364.000
€ 272.364.000

Wijziging

€ -6.601.000
€ -6.601.000

Het positieve resultaat binnen de algemene dienst ad € 5.766.000 ten
gunste te brengen van de algemene reserve Algemene Dienst. Het
nadelige resultaat binnen de grondexploitaties ad € 1,1 miljoen (was in de
versie van 22 juni 2017 een positief resultaat van € 4,1 miljoen) ten laste te
brengen van de algemene reserve Grondbedrijf.
De jeugdzorgkosten vallen € 803.000 nadeliger uit dan de raming zoals
deze was opgenomen. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve sociaal
domein voor bestemming en heeft hierdoor met € 803.000 van € 11 miljoen
naar € 10,2 miljoen.
De raad per raadsbrief te informeren over deze aanpassingen en de
uitkomsten van de accountantscontrole 2016.

