Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 15/08/2017 week 33.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Brugdagen 2018

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00497

Besluit:
1. Maandag 24 december 2018 aan te wijzen als
brugdag.
2. Het besluit onder punt 1 ter instemming voor te leggen
aan de Ondernemingsraad.
3. Dat als de Ondernemingsraad ongewijzigd met het
besluit instemt, het voorgenomen besluit direct als
definitief besluit kan worden gezien.
2.

Domein Ruimte
Vondellaan 52 beslissing op bezwaar tegen
invorderingsbeschikking

Wethouder Van Noort
17.00500
m.u.v. persoonsgegevens

Besluit:
1. Het bezwaarschrift de dato 26 juni 2017, ingekomen
op 28 juni 2017, tegen de invorderingsbeschikking de
dato 9 juni 2017, ons kenmerk 17h0006563 /
h170029651, ongegrond te verklaren.
2. Het bestreden besluit, de invorderingsbeschikking de
dato 9 juni 2017, ons kenmerk 17h0006563 /
h170029651, conform het advies van de
onafhankelijke bezwaarschriftencommissie de dato 7
augustus 2017, in stand te laten.
3.

Domein Ruimte
Mandaat toepassen bestuursdwang verwijderen afval
Afvalstoffenverordening Harderwijk
Besluit:
1. Mandaat te verlenen aan de teamleider Stadstoezicht
alsmede de toezichthouders van Stadstoezicht van het
domein Stadbedrijf voor het toepassen van
(spoed)bestuursdwang bij het aanbieden van
huishoudelijk afval in strijd met de bepalingen van de
artikelen 14 tot en met 16 Afvalstoffenverordening
2006 van de gemeente Harderwijk.

Wethouder Teeninga
17.00492

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. Het bevoegdhedenregister behorende bij het
‘Mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015’ hiermee
aan te vullen.

Portefeuillehouder
Nummer

4.

Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie VVD over
Geluksroute

Wethouder Van Noort
17.00496

Besluit:
In te stemmen met beantwoording middels brief.
5.

projectbureau W aterfront
Gebruiksovereenkomst popup camping

Wethouder Teeninga
17.00504

Besluit:
In te stemmen met de gebruiksovereenkomst popup
camping
6.

Domein Ruimte
Verkoop grond Lorentz III
Besluit:
In vervolg op het collegebesluit d.d. 8 augustus 2017 aan
wethouder Teeninga volmacht te verlenen de
overeenkomst te ondertekenen m.b.t. de verkoop van een
perceel grond en het verlenen van een recht van eerste
koop aan AWL.

7.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Teeninga
17.00511

