Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 08/08/2017 week 32.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Subsidie Stichting Podia Harderwijk tbv Catharinakapel en
Estrado

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
17.00455

Besluit:
1. de subsidieaanvraag van de Stichting Podia
Harderwijk met betrekking tot aanpassingen
in de Catharinakapel en Estrado van 17 februari
2017 te honoreren met een bedrag van ten hoogste
€ 240.000,-;
2. de raad voor te stellen deze subsidie te dekken uit de
bestemmingsreserve Realisatie Middentheater en de
begroting overeenkomstig te wijzigen.
2.

Domein Ruimte
Inrichting Selhorstweg

17.00452

Besluit:
1. De huidige verkeerskundige inrichting van de
Selhorstweg aanpassen overeenkomstig de suggesties
van het Verkeersplatform.
2. De kosten ad € 50.000,- te dekken uit de
gereserveerde middelen voor de uitvoering van het
Verkeersveiligheidsplan (VVP).
3. De raad hierover te informeren via lijst ingekomen
stukken.
3.

Domein Samenleving
Spreekuur ZNWV en Icare
Besluit:
1. Instemmen met een spreekuur door ZNWV en Icare
voor niet-Nederlanders voor de periode van 1 jaar.
2. Bekostiging tot een bedrag van € 21.000,- uit budget
66203 innovatie wmo sociaal deelfonds.
3. Dit vastleggen in een contract met Icare en ZNWV.

Wethouder Van Noort
17.00484
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Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Wmo Beschermd W onen: maximale subsidie, eigen
bijdrage, subsidieplafond in natura

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
17.00489

Besluit:
1. Vast te stellen de maximale subsidiebedragen
Beschermd Wonen in natura (bijlage 1).
2. De gemeenten Putten, Ermelo, Nunspeet, Elburg en
Oldebroek per brief te informeren dat zij zelf de eigen
bijdragen Beschermd W onen ontvangen.
3. Het subsidieplafond Beschermd W onen in natura 2018
te bepalen op € 13.000.000,-.
5.

Domein Samenleving
Deelsubsidieverordening Beschermd Wonen W mo 2018

Wethouder Van Noort
17.00483

Besluit:
1. De deelsubsidieverordening Beschermd Wonen
gemeente Harderwijk 2018 vast te stellen.
2. De deelsubsidieverordening gedurende 6 weken ter
visie te leggen.
3. De verwerkersovereenkomst vast te stellen.
6.

Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie
ChristenUnie over toezicht en handhaving sociaal domein

Wethouder Van Noort
17.00482

Besluit:
Instemmen met beantwoording middels brief.
7.

Domein Ruimte
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hierden
Bosch - Hessenweg 2
Besluit:
De raad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan Hierden Bosch - Hessenweg 2,
bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat
in het GML-bestand NL.IMRO.0243.BP00186-0003.gml
met bijbehorende bestanden, ongewijzigd vast te
stellen.
2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

Wethouder De Jong
17.00490
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Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie D66 over
geluidsoverlast A28 motie i.r.t. Duurzame corridors
Gelderland en beantwoording schriftelijke vragen fractie
SHA over tussenbalans A28

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
17.00480

Besluit:
Conform de bijgevoegde brieven de schriftelijk vragen te
beantwoorden van:
1. fractie D66 Harderwijk/Hierden;
2. fractie Stadspartij Harderwijk Anders.
9.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar inzake wegslepen auto in de
Beemd

Wethouder De Jong
17.00474

Besluit:
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie
d.d. 18 juli 2017 overnemen.
2. Het op 3 mei 2017 ontvangen bezwaarschrift
d.d. 30 april 2017 tegen het besluit tot toepassen
bestuursdwang wegslepen d.d. 3 april 2017,
ongegrond verklaren.
3. Het besluit via bijgaande brief bekend maken
aan de indiener ervan.
10.

Domein Ruimte
Leuvenumseweg 70 beslissing op 4 bezwaarschriften
Besluit:
1. Het bezwaarschrift van de Gelderse Natuur en
Milieufederatie en Vereniging Natuurmonumenten de
dato 2 juni 2017, tegen ons besluit de dato 11 april
2017, verzonden 25 april 2017, inzake intrekking
maatwerkvoorschriften ‘De Ark’, ongegrond te
verklaren.
2. De (2) bezwaarschriften van Landgoed Den Haspel
B.V. en de bewoners Leuvenumseweg 72A de dato 31
mei 2017, tegen ons besluit de dato 11 april 2017,
verzonden 25 april 2017, inzake intrekking
maatwerkvoorschriften ‘De Ark’ ongegrond te
verklaren.
3. Het bezwaarschrift van de (mede) eigenaar van het
perceel Leuvenumseweg 117 de dato 30 mei 2017,
tegen ons besluit de dato 11 april 2017, verzonden 25
april 2017, inzake intrekking maatwerkvoorschriften
‘De Ark’ ongegrond te verklaren.

Wethouder Van Noort
17.00472
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Nr.

Afdeling
Portefeuillehouder
Onderwerp
Nummer
4. Het bestreden besluit tot intrekking van de
maatwerkvoorschriften voor ‘De Ark’ de dato 11 april
2017, verzonden 25 april 2017, conform het advies van
de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie de dato
18 juli 2017, in stand te laten.

11.

Domein Ruimte
Experimentele status Tiny Houses

Wethouder De Jong
17.00463

Besluit:
1. Ondanks dat een experimentele status in het kader
van de crisis en herstelwet niet meer mogelijk is, de
mogelijkheden onderzoeken voor een pilot met Tiny
Houses in Harderwijk en de raad uiterlijk december
2017 te informeren over de resultaten van dit
onderzoek met een voorstel over het al dan niet
opstarten van een pilot.
2. Het concept Tiny House als volgt te definiëren;
Een Tiny House, is gebouwd vanuit de bewuste
behoefte om een eenvoudiger en duurzamer leven te
leiden met een kleinere ecologische voetafdruk, samen
met gelijkgestemden. Het is een, al dan niet mobiele,
woning, kleiner dan 50m2. Het moet een primaire
volwaardige permanente woning zijn.
3. Actief op zoek te gaan naar geïnteresseerden en te
betrekken bij het haalbaarheidsonderzoek voor een
pilot.
4. De raad via een brief te informeren.

12.

Domein Ruimte
Afwijken bestemming Sonnevancklaan

Wethouder De Jong
17.00462

Besluit:
Wel medewerking verlenen aan het beoogde bouwplan
door af te wijken van het bestemmingsplan.
13.

Domein Bestuur en Organisatie
Europese aanbesteding flexibele arbeid - in twee percelen
Besluit:
1. Als gemeente Harderwijk deel te nemen aan de
gezamenlijke aanbesteding voor de dienst
dienstverlening uitzenden, detacheren en payroll.
2. Gemeente Ermelo aan te wijzen als penvoerder voor
de begeleiding van de Europese
aanbestedingsprocedure.
3. Akkoord te gaan met de inkoopstrategie.

Wethouder De Jong
17.00465
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
4. Het besluit voor advies voor te leggen aan de
Ondernemingsraad en als de Ondernemingsraad
een positief advies geeft, dit collegebesluit omzetten
in een definitief besluit.
5. De inkoopcoördinator van de ISNV te machtigen
om de voorlopige gunnings- en afwijsbrieven op
te stellen, te ondertekenen en te verzenden nadat
uw college akkoord is gegaan met het resultaat
van de aanbesteding.
6. De ondertekening van de Raamovereenkomsten
te mandateren aan de heer J.P. Wassens,
gemeentesecretaris.

Portefeuillehouder
Nummer

14.

Domein Bestuur en Organisatie
Ledenraadpleging nieuwe CAO- gemeenten

Wethouder De Jong
17.00454

Besluit:
In te stemmen met het onderhandelingsakkoord Cao
Gemeenten 1 mei 2017-1 januari 2019.
15.

Domein Bestuur en Organisatie
Nieuw Sociaal Statuut per 1-1-2018
Besluit:
1. Met ingang van 1 januari 2018 het nieuwe Sociaal
Statuut vast te stellen.
2. Het besluit onder punt 1 ter overeenstemming
voorleggen aan het Georganiseerd Overleg (GO)
3. Als in het GO overeenstemming is bereikt, wordt het
voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit.

16.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder De Jong
17.00433

