Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 29/08/2017 week 35.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Stadsbedrijf
Beheerplan bossen 2016-2028

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00513

Besluit:
1. De raad voor te stellen het beheerplan bossen vast
te stellen.
2. Te investeren in het behoud van de bossen voor
nu en in de toekomst door structureel € 21.210, beschikbaar te stellen voor verjonging en de
noodzakelijke bescherming, opgenomen in de
kadernota 2018-2021.
3. De begroting aanpassen aan de daadwerkelijke
inkomsten en ramen op € 145.673,-.
4. Aanhaken bij Veluwe agenda 1.0 door het opstellen
van natuurvisie Harderwijk en omgeving en hiervoor
voor 2018 eenmalig € 35.000,- beschikbaar te stellen
ten laste van het begrotingssaldo 2018.
2.

Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie CDA over
uitvoering Wsw 2016

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00514

Besluit:
Instemmen met de beantwoording middels brief
3.

Domein Ruimte
Weekmarkt

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00515

Besluit:
1. De brancheverdeling 2017 vast te stellen.
2. De Doelenstraat niet langer als marktterrein
aan te duiden.
4.

Domein Ruimte
Parallelweg 25 beslissing op verzoek tot handhaving
Besluit:
1. Het verzoek tot handhaving met betrekking tot
bouw- en gebruiksactiviteiten op recreatiepark
‘De Dennenhoek’, Parallelweg 25, ingediend door
de eigenaar van perceel Parallelweg 25-25,

Wethouder Van Noort
17.00516

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
niet ontvankelijk te verklaren voor zover deze
betrekking heeft op de vier zonder
omgevingsvergunning geplaatste chalets op
recreatiepark De Dennenhoek.
2. Het verzoek tot handhaving voor het overige
ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
3. Het verzoek tot intrekking van de verleende tijdelijke
omgevingsvergunningen af te wijzen.

Portefeuillehouder
Nummer

5.

Domein Ruimte
Omgevingsvergunning Stationslaan 112

Wethouder De Jong
17.00519

Besluit:
1. De commentaarnota betreffende omgevingsvergunning
W2016-0440 vast te stellen.
2. De zienswijze overeenkomstig en onder verwijzing
naar het gestelde in de commentaarnota af te wijzen.
3. De gevraagde omgevingsvergunning W 2016-0440 te
verlenen.
4. De afhandeling van de omgevingsvergunning alsmede
correspondentie met betrekking tot de ingediende
zienswijze te mandateren aan de directeur Domein
Ruimte.
6.

Domein Bestuur en Organisatie
Streekarchivariaat jaarrekening 2016 en
meerjarenbegroting 2018-2021
Besluit:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2016 en de
meerjarenbegroting 2018-2021 van het
Streekarchivariaat.
2. De bijdrage van Harderwijk respectievelijk € 154.725, in de jaarschijf 2018, € 125.352,- in 2019 en 2020 en
€ 121.657,- in 2021 te verwerken in de gemeentelijke
(concept) Themabegroting 2018 – 2021.
3. De financiële ruimte € 2.326 in 2019 en 2020 en
€ 6.021,- structureel vanaf 2012, die ontstaat door
de lagere bijdrage Streekarchivariaat, ten opzichte
van de ramingen in de Themabegroting 2017 -2020,
in de Themabegroting 2018-2021 beschikbaar te
houden voor de businesscase Stadhuis.
4. De gemeente Elburg per brief te informeren over
de zienswijze.

Wethouder De Jong
17.00518

-3-

Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie
ChristenUnie over VNOG
Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.

8.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
17.00520

