Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 04/09/2017 week 36.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie CDA over
overloopterrein voor en natransport

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00529

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
2.

Domein Ruimte
Vaststelling wijzigingsplan Drielanden - Fokko
Kortlanglaan 151 en vaststelling hogere grenswaarde

Wethouder Teeninga
17.00530

Besluit:
1. Het wijzigingsplan 'Drielanden - Fokko Kortlanglaan
151', bestaande uit de geometrische planobjecten,
zoals vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0243.WP00183-0002 vast te stellen.
2. Om hogere grenswaarde vast te stellen voor
een nieuw te bouwen woning aan de
Fokko Kortlanglaan 151, ingevolge artikel 83
van de Wet geluidhinder en ingevolge
artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder.
3.

Domein Ruimte
Verkoop grond Leuvenumseweg

Wethouder De Jong
17.00535

Besluit:
1. Aan Van der Valk Hotel Harderwijk B.V. te verkopen
percelen grond, gelegen aan en nabij de
Leuvenumseweg, ter grootte van in totaal ongeveer
25.580 m2.
2. De raad bij begrotingswijziging voor te stellen voor
de aan de verkoop van percelen grond aan Van der
Valk Harderwijk B.V. verbonden kosten een eenmalig
budget beschikbaar te stellen van € 4.000,- en deze
kosten te dekken uit de te realiseren grondopbrengst
van de aan Van der Valk Hotel Harderwijk B.V. te
verkopen gronden.

m.u.v. de vertrouwelijke
bijlagen
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3. De raad bij begrotingswijziging voor te stellen bij
daadwerkelijke realisering van de gewenste uitbreiding
van het hotel voor het bouwrijp maken en het
verleggen van een hoogspanningsleiding een eenmalig
budget beschikbaar te stellen van € 359.507,50 en
deze kosten te dekken uit de te toekomstig te
realiseren grondopbrengst/meerprijs bij realisering van
de gewenste uitbreiding van het hotel.

4.

Domein Samenleving
Vaststelling verdelingssystematiek kosten ViaVé

Wethouder De Jong
17.00493

Besluit:
1. De verdelingssystematiek voor de kosten van ViaVé
(beheerkosten, regiekosten en vervoerkosten), zoals
opgenomen in de bijlage, vast te stellen.
2. Deze verdelingssystematiek medio mei 2018 te
evalueren.
3. Te besluiten dat de gemeenten solidair zijn bij het
zoeken naar oplossingen als er sprake is van het
optreden van onbedoelde effecten van de
verdelingssystematiek.
5.

Domein Samenleving
Compleet Thuis - W mo

Wethouder Van Noort
17.00525

Besluit:
1. De offerte van Compleet Thuis goedkeuren.
2. Het bedrag van € 6.625,- ten last brengen van 66203
innovatie wmo sociaal deelfonds.
6.

Domein Samenleving
Regeling Bestuulijke boete
Besluit:
1. Vast te stellen de Regeling Bestuurlijke boete Wet
basisregistratie personen;
2. De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke
boete te mandateren aan de Directeur domein
Samenleving, waarbij ondermandaat wordt toegestaan,
met uitzondering van het bepaalde in artikel 9 van de
Regeling bestuurlijke boete BRP.

Burgemeester Van Schaik
17.00522
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Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Beschermd wonen W mo: begrotingswijziging en inrichting

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
17.00523

Besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de
haalbaarheidsrapportage en opdracht inrichting
backoffice Beschermd Wonen.
2. In het kader van Beschermd W onen de raad voor te
stellen vanaf 2018 structureel beschikbaar te stellen
subsidies in natura € 13.062.558,-, aanvullende
subsidies in natura € 207.123,- en persoonsgebonden
budgetten € 5.615.569, - te dekken ten laste van de
ontvangst van de gemeente Zwolle van € 18.885.250,en voor de uitvoeringskosten € 346.606,- structureel
beschikbaar te stellen ten laste van de ontvangst
hiervoor van Zwolle van € 337.483,- en de eigen
bijdrage van € 58.500,-, die de 6 gemeenten van
het CAK ontvangen, als inkomsten te ramen en het
voordelig verschil ad € 49.377,- als overige lasten
beschikbaar te houden voor Beschermd Wonen en
de begroting via begrotingswijziging overeenkomstig
te wijzigen.
3. Voor de invoeringskosten in 2017 via
begrotingswijziging een bedrag beschikbaar te stellen
van € 35.000,- ten laste van ontvangen bijdrage van
gemeente Zwolle.
8.

Domein Samenleving
Verordening Sociale Adviesraad Harderwijk 2017

Wethouder Van Noort
17.00532

Besluit:
1. De Verordening Sociale Adviesraad Harderwijk 2017
vast te stellen.
2. De Verordening ter besluitvorming aan de
gemeenteraad te sturen.
9.

Domein Ruimte
Innovatieagenda
Besluit:
De innovatieagenda met uitvoeringsstrategie vast te
stellen, op de volgende wijze:
a. De gemeente neemt de faciliterende en stimulerende
rol aan, zoals verwoord in de innovatieagenda;
b. De gemeente richt zich op de aandachtspunten
netwerken en de gemeentelijke organisatie, zoals
beschreven in de innovatieagenda;

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00531
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Afdeling
Onderwerp
c. De innovatieagenda te integreren in de (nieuwe)
manier van werken.

Portefeuillehouder
Nummer

10.

Domein Ruimte
Verdieping economische positionering van Harderwijk

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00533

Besluit:
De economische positie van Harderwijk te versterken door
op economisch gebied de verbinding te zoeken in vier
richtingen, namelijk Zwolle-Amersfoort-ApeldoornLelystad, zoals verwoord in de notitie 'Verdieping
economische positionering van Harderwijk'.
11.

Uitnodigingen conform advies secretaris

