Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 19/09/2017 week 38.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Subsidie 'Op Koers' klas hoogbegaafdheid

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
17.00559

Besluit:
1. In te stemmen met het éénmalig verlenen van een
subsidie van € 19.860,- voor de pilot 'Op Koers' klas
schooljaar 2017-2018, voor hoogbegaafde leerlingen
in het primair onderwijs.
2. In te stemmen met een wijziging van de productraming
voor deze subsidie binnen Thema 1 van de begroting
ten laste van de post 4420.48211.
3. De financiële ondersteuningsbehoefte inbrengen in het
OOGO passend onderwijs bij de bespreking van het
nieuwe ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband primair passend onderwijs.
2.

Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie
ChristenUnie over verantwoording sociaal domein richting
rijk en provincie

Wethouder Van Noort
17.00554

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
3.

Domein Ruimte
Vaststelling bestemmingsplan "Groot Sypel Verkeersweg 3"
Besluit:
De raad voor te stellen:
1. De zienswijze van Van Goud advocaten voor vastgoed
& overheid, namens de heer F.H. van Maanen, niet te
delen.
2. Het bestemmingsplan 'Groot-Sypel - Verkeersweg 3',
bestaande uit de geometrische planobjecten, zoals
vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0243.BP001750003.gml met bijbehorende bestanden, ongewijzigd
vast te stellen.

Wethouder De Jong
17.00552
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Nr.
4.

5.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Luttekepoortstraat 31 beslissing op bezwaar

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00557

Besluit:
1. Het bezwaarschrift van de eigenaren-bewoners van
het perceel Luttekepoortstraat 31 de dato 5 juli 2017,
door ons ontvangen op 6 juli 2017, tegen de
omgevingsvergunning uitbreiding woning
Luttekepoortstraat 33, conform het advies van de
onafhankelijke bezwaarschriftencommissie ongegrond
te verklaren.
2. Het bestreden besluit, de omgevingsvergunning
de dato 30 mei 2017, ons kenmerk W2017-0173 /
17h0005458, voor de uitbreiding van de woning aan
de Luttekepoortstraat 33, conform het advies van
de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie in
stand te laten.

m.u.v. van persoonsgegevens

Domein Bestuur en Organisatie
Boekhorstlaan caravan last onder bestuursdwang

Wethouder Van Noort
17.00553

Besluit:
1. Een last onder bestuursdwang op te leggen aan de
gebruikers (rechthebbende) van de caravan,
inhoudende dat de caravan aan de Boekhorstlaan
uiterlijk op 1 oktober 2017 dient te zijn verwijderd en
verwijderd dient te blijven, bij gebreke waarvan de
caravan van gemeentewege wordt weggesleept en
(tijdelijk) in bewaring gegeven.
2. De kosten die verband houden met het uitvoeren van
de onder 1. genoemde bestuursdwangaanschrijving te
verhalen op de overtreders.
6.

Uitnodigingen conform advies secretaris

