Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 03/10/2017 week 40.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording Motie Digitale Dienstverlening

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00580

Besluit:
De Motie Digitale Dienstverlening te beantwoorden en
daarmee af te doen aan de hand van bijgaande brief.
2.

Domein Ruimte
De Hortus: jaarrekening en jaarverslag 2016

Wethouder Teeninga
17.00575

Besluit:
1. Naar aanleiding van de ontvangen
budgetverantwoording van Stichting De Hortus, de
budgetsubsidie 2016 voor Stichting De Hortus vast te
stellen op € 53.619,-.
2. Stichting De Hortus per brief (bijlage) te informeren
over de afrekening.
3. De raad te informeren via de lijst ingekomen stukken.
3.

Domein Ruimte
Kredietaanvraag Lorentz III - Bouwrijpmaken fase 2 c.a.

Wethouder Teeninga
17.00579

Besluit:
1. De raad voor te stellen een krediet te voteren ad €
10.325.000,- exclusief BTW voor de uitvoering van
Lorentz III, bouwrijpmaken fase 2 c.a. Deze kosten ten
laste te brengen van de grondexploitatie Lorentz III.
2. De raad voor te stellen de te maken externe
plankosten voor de actualisatie van de
bestemmingsplannen “Lorentz-oost” (III) en “Toedeling
geluidruimte bedrijventerrein Lorentz” ten laste te
brengen van de openstaande krediet “14070
M.e.r.procedure Lorentz III”.
4.

Domein Ruimte
Wethouder Teeninga
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie CDA en D66 17.00584
over verdwijnen muurdelen Dwangburcht
Besluit:

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
In te stemmen met de beantwoording.

Portefeuillehouder
Nummer

5.

Domein Samenleving
Subsidieregeling Peuterspeelwerk Harderwijk

Wethouder Teeninga
17.00585

Besluit:
1. In principe in te stemmen met de concept
Subsidieregeling Peuterspeelwerk Harderwijk in bijlage
1. voor ouders van kinderen zonder recht op
kinderopvangtoeslag.
2. Deze regeling voor inspraak te publiceren op de
gemeentepagina en 4 weken ter inzage te leggen in de
stadswinkel van het stadhuis.
3. De concept-subsidieregeling, met inachtneming van
eventuele inspraakreacties, voor vaststelling opnieuw
te agenderen.
4. Ouders via verschillende media te attenderen op en te
informeren over de veranderingen.
6.

Domein Ruimte
Lopende onteigeningsprocedure - handelwijze omgang
onteigende partij
Besluit:
1. Het op 1 september 2017 per mail ingediende verzoek
tot nietigverklaring van de brief gedateerd 19
december 2014 met kenmerk U14.010883, af te
wijzen.
2. De handelwijze als beschreven in de onder beslispunt
1. omschreven brief te bekrachtigen.
3. De als bijlage bij dit voorstel gevoegde, aan de
gemeenteraad gerichte brief vast te stellen, waarin is
opgenomen een procesvoorstel voor het omgaan met
(mede) aan de gemeenteraad gerichte
correspondentie, welke in lijn is met de handelwijze a ls
beschreven in de onder beslispunt 1. omschreven
brief.

7.

Domein Ruimte
Kredietaanvraag bestemmingsplan Harderweide deelplan
2
Besluit:
De raad voor te stellen bij begrotingswijziging een krediet
van € 100.000,- ten behoeve van het bestemmingsplan
Drielanden west deelplan 2 ter beschikking te stellen voor
de noodzakelijke onderzoeken en dit te dekken uit de
grondexploitatie Drielanden, deelgebied Harderweide

Wethouder De Jong
17.00592
m.u.v. persoonsgegevens (tot
personen herleidbare
gegevens).

Wethouder Teeninga
17.00589
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
2017.

Portefeuillehouder
Nummer

8.

Domein Samenleving
Collectieve voorziening WMO Proeftuin Eperweg

Wethouder Van Noort
17.00588

Besluit:
1. Eperweg 21 te Nunspeet aan te merken als een
collectieve W mo-voorziening Begeleid Wonen.
2. De kosten voor Harderwijk van de proeftuin Eperweg
voor de jaren 2017 en 2018 van afgerond € 39.000,en € 45.000,- via een wijziging van de productraming
beschikbaar te stellen ten laste van het budget 66209
Begeleiding individueel Wmo module ondersteuning
ADL en ook de inkomst en uitgaaf voor de vijf andere
betrokken gemeenten van € 194.620,- in 2017 en €
222.855,- in 2018 via de wijziging productraming op te
nemen in de begroting van Harderwijk.
9.

Domein Bestuur en Organisatie
Themabegroting 2018-2021

Wethouder de Jong
17.00601

Besluit:
1. De raad voor te stellen de Themabegroting 2018 –
2021 vast te stellen inclusief de volgende specifieke
beslispunten.
2. De OZB structureel te laten dalen met ingang van
begrotingsjaar 2018 met 2% als invulling van motie 9 16 en 9-24 (kadernota 2018-2021). Naar aanleiding
van de motie 9-12 “collectieve lastendruk” de stijging
van 2% verhoging OZB met ingang van begrotingsjaar
2020 ongedaan te maken.
3. De teruggaaf van de reserve afvalstoffenheffing te
bepalen op € 11,40 per huishouden waardoor het tarief
gelijk kan blijven op € 194 per huishouden.
4. De invulling van de moties zoals is opgenomen in de
themabegroting 2018-2021 op pagina 6 vast te stellen.
5. De investeringen voor jaarschrijf 2018 zoals zijn
opgenomen in het meerjareninvesteringsplan (MIP)
2018 op pagina 106, goed te keuren zodat deze
kredieten worden vrijgegeven.
10.

Domein Ruimte
Uitgiftestrategie Lorentz III
Besluit:
1. In te stemmen met de aanpassing van de
stedenbouwkundige structuur voor Lorentz III, conform
variant 3.

Wethouder Teeninga
17.00583
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. In te stemmen met de uitgiftestrategie voor Lorentz III.
3. In te stemmen met de uitvoeringsagenda Lorentz III.

Portefeuillehouder
Nummer

11.

Domein Ruimte
Herijking Hanze

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00576

Besluit:
1. Voor de komende vier jaar, 2018- 2021, de
gemeentelijke inzet op het Hanzethema te versterken.
2. Het Hanzebudget te verhogen met € 12.500 en dit bij
de kadernota van 2019 in te brengen.
3. Aan de raad voor te stellen om voor de organisatie van
de Internationale Hanzedagen 2031 een
bestemmingsreserve in te stellen.
4. Aan de raad voor te stellen om in 2020 een keuze te
maken tussen een bijdrage van 100.000 euro per jaar
of een eenmalige bijdrage van 1.000.000 euro.
5. Het ontwerpbesluit Deelname HanseVerein voor te
leggen aan de gemeenteraad.
12.

Domein Ruimte
Ontwerp woonvisie Harderwijk 2017

Wethouder De Jong
17.00594

Besluit:
1. Kennis te nemen van de ontwerp woonvisie.
2. De ontwerp woonvisie te bespreken met de commissie
Ruimte.
3. Parallel daaraan de ontwerpvisie bespreken met de
corporaties en hun huurdersorganisaties.
4. Na het verwerken van de input onder punt 2 en 3 de
ontwerp woonvisie ter inzage te leggen.
13.

Projectbureau Waterfront
Voortgangsrapportages nummer 30 en 31 Waterfront
Besluit:
1. De voortgangsrapportage Waterfront over het tweede
halfjaar 2016 en het tweede halfjaar 2017 vast te
stellen.
2. De voortgangsrapportage op gebruikelijke wijze ter
kennis te brengen aan de leden van de gemeenteraad
via lijst ingekomen stukken.

Wethouder Teeninga
17.00593

