Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 26/09/2017 week 39.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Continuering marketing van de Veluwe 2018-2021

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
17.00569

Besluit:
1. In te stemmen met een continuering van de
collectieve Veluwe samenwerking met Visit Veluwe
voor de periode van 2018 - 2021, en deze
samenwerking jaarlijks te verlengen.
2. In te stemmen met de keus om de
marketingactiviteiten voor de Veluwe op te schroeven
en daarmee de ambitie van de Veluwe op 1 extra
kracht bij te zetten. Extra inzet wordt gevraagd op de
domeinen pers & pr, travel trade, Veluws
gastheerschap, relatiebeheer, monitoring en
communicatie.
3. In te stemmen met het aangaan van een collectieve
samenwerkingsovereenkomst en daarbij ruimte te
laten voor andere overheden om in te stappen.
4. Instemmen met een verhoging van de gemeentelijke
bijdrage aan Visit Veluwe met € 0,30 per inwoner (van
€ 0,70 naar € 1,00 per inwoner) om deze ambitie te
kunnen realiseren. Financiële dekking vanuit budget
Promotie Recreatie en Toerisme, nummer 57450.
2.

Domein Ruimte
Vaststelling bestemmingsplan Stadsweiden - wijkinitiatief
Rietmeen

Wethouder De Jong
17.00568
m.u.v. adreslijst

Besluit:
De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met het document 'Commentaar op de
zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Stadsweiden wijkinitiatief Rietmeen'.
2. De zienswijze overeenkomstig het commentaar te
beantwoorden.
3. In te stemmen met het bestemmingsplan 'Stadsweiden
- wijkinitiatief Rietmeen', bestaande uit de
geometrische planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0243.BP00155-0003 gml met
bijbehorende bestanden, ongewijzigd vast te stellen.
4. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

-2-

Nr.
3.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Subsidie aanvraag Grenzeloos Actief

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
17.00564

Besluit:
1. In te stemmen met het projectplan Grenzeloos Actief.
2. De gemeente Harderwijk als hoofdaanvrager van deze
subsidie aanvraag aan te wijzen en de aanvraag te
ondertekenen.
4.

Domein Samenleving
Verklaring voortzetten Brede Impuls combinatiefuncties

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00565

Besluit:
In te stemmen met de Verklaring deelname Programma
Sport en Bewegen in de Buurt/‘Brede impuls
combinatiefuncties’ 2018 en deze te ondertekenen.
5.

Domein Samenleving
Herbenoeming lid Raad van Toezicht RSG
Besluit:
De raad voorstellen de voorgedragen persoon te
herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht van de
Stichting Regionale Scholengemeenschap (RSG), met
ingang van 1 januari 2018.

6.

Communicatie van de genomen besluiten
Continuering marketing van de veluwe 2018-2021
(persbericht)

Wethouder Teeninga
17.00566

