Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 17/10/2017 week 42.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Ondertekening Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00607

Besluit:
1. Kennis te nemen van het bijgaande regionale Manifest
Ruimtelijke Adaptatie (hierna: Manifest);
2. In te stemmen met de inhoud hiervan.
De burgemeester besluit:
1. Volmacht te verlenen aan wethouder De Jong om
namens de gemeente Harderwijk het Manifest
genoemd onder punt 1 te ondertekenen.
2.

Domein Ruimte
Uitbreiding woonhuis Kortekamp 21 Harderwijk

Wethouder De Jong
17.00622

Besluit:
1. Besluiten om in afwijking van het vigerende
bestemmingsplan ‘’Frankrijk’’ mee te werken aan het
uitbreiden van de woning
2. De directeur domein Ruimte mandateren te beslissen
op de aanvraag omgevingsvergunning.
3.

Domein Ruimte
Aansturing grote ruimtelijke opgaven (inclusief Waterfront)

Wethouder Teeninga
17.00624

Besluit:
1. In te stemmen met het ‘Memo Aansturing Grote
Ruimtelijke Opgaven’ d.d. 26 september 2017
2. De functie van Projectdirecteur Waterfront zoals
beschreven in het Organisatiebesluit per 1 janua ri
2015 te herdefiniëren en over te hevelen naar het
Domein Ruimte
3. De directeur Domein Ruimte opdracht te geven de
gewijzigde structuur uiterlijk 1 januari 2018 te
implementeren.

met uitzondering van de
bijlage ivm interne
bedrijfsvoering
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Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Aanpassing verrekening landschapsbijdrage
Dorpsomgevingsplan Hierden

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00626

Besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde wijziging
verrekening landschapsbijdrage in de Structuurvisie
Dorpomgevingsplan Hierden
2. Deze eerste herziening Structuurvisie
Dorpsomgevingsplan Hierden
(NL.IMRO.0243.SV00206) in ontwerp vrij te geven om
ter visie te leggen.
5.

Domein Samenleving
Aanpassing persoonsgebonden budgetten beschermd
wonen W mo vanaf 1 januari 2018

Wethouder Van Noort
17.00618

Besluit:
1. De hoogtes van de persoonsgebonden budgetten
beschermd wonen W mo vanaf 1-1-2018 vast te stellen
conform de bijlage.
2. Deze wijziging per 1-1-2018 in werking te laten treden
en in de besluiten die voor inwerkingtreding van dit
besluit worden genomen en betrekking hebben op de
periode vanaf 1-1-2018 de aangepaste
persoonsgebonden budgetten beschermd wonen toe te
passen.
6.

Domein Samenleving
Advisering moties 9.16 en 9.24

Wethouder Van Noort
17.00620

Besluit:
1. De notitie Analyse reserves sociaal domein vast te
stellen en daarmee motie 9.16 en 9.24 te hebben
beantwoord.
2. De notitie ter informatie aan de gemeenteraad aan te
bieden en te bespreken in de klankbordgroep ten
behoeve van de behandeling van de themabegroting
2018—2021.
3. Begin 2019 opnieuw een analyse reserve sociaal
domein te maken en de effecten betrekken bij de
kadernota 2020-2023.
7.

Domein Samenleving
Meetlatrapportage Sociaal domein
Besluit:
1. Het Meetlatrapport Sociaal domein 2016 Harderwijk

Wethouder Van Noort
17.00623
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
vast te stellen.
2. Het Meetlatrapport en de cliëntervaringsonderzoeken
ter informatie naar de gemeenteraad te sturen.

Portefeuillehouder
Nummer

8.

Domein Samenleving
Buurtbemiddeling

Wethouder Van Noort
17.00627

Besluit:
1. In te stemmen met het bijgevoegde convenant
vrijwillige buurtbemiddeling Harderwijk.
2. De burgemeester besluit, als afzonderlijk
bestuursorgaan, op grond van artikel 171 van de
Gemeentewet aan wethouder G. van Noort volmacht te
verlenen voor de ondertekening van het convenant
vrijwillige buurtbemiddeling.
3. Stichting ZorgDat te informeren middels de
beschikking.
9.

Meerinzicht 2e fase
Septembercirculaire Gemeentefonds 2017
Besluit:
1. De Septembercirculaire Gemeentefonds 2017 voor
kennisgeving aan te nemen.
2. De raad per brief te informeren over de effecten op de
algemene uitkering Gemeentefonds voor de
raadsvergadering van 2 november 2017.
3. De raad voor te stellen de effecten van de
Septembercirculaire Gemeentefonds 2017 voor het
jaar 2017 ten laste te brengen van de stelpost
kortingen Gemeentefonds.
4. De raad voor te stellen de effecten vanaf 2018 van de
Septembercirculaire Gemeentefonds 2017 te
verwerken in de Themabegroting 2018-2021.
5. De loon- en prijscompensatie voor de gesubsidieerde
instellingen voor 2018 vast te stellen op 2,25%.
6. De raad voor te stellen de financiële effecten van de
indexering gesubsidieerde instellingen, geraamd op
€ 125.000,-, voor € 110.000,- ten laste te brengen van
de stelpost subsidies externe instellingen en het
restant van € 15.000,- te dekken uit het
begrotingssaldo.

Wethouder De Jong
17.00614
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Nr.
10.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Nota sport en bewegen

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
17.00619

Besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de
beleidsnota Sport en bewegen “Samen in beweging”
2018-2021.
2. De raad voor te stellen het uitvoeringsprogramma
2018-2019 ter kennisname aan te nemen.
3. De raad voor te stellen de benodigde financiële
middelen voor uitvoering van deze nota te betrekken
bij de Kadernota 2019-2022
11.

Domein Samenleving
Onderzoek zwembad

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00621

Besluit:
1. De raad voor te stellen om op basis van de rapportage
“haalbaarheidsonderzoek De Sypel” de keuze
nieuwbouw binnenbad uit te werken. Naast de
uitwerking voor nieuwbouw investeringen, wordt ook
een meerjarenonderhoudsplan voor het zwembad in de
nieuwe configuratie uitgewerkt.
2. De raad voor te stellen een basisvariant uit te werken
met 575 m² zwemwater met de functies: sport
(verenigingen, sportlessen, banenzwemmen en
recreatief zwemmen), leszwemmen en
schoolzwemmen, die voldoet aan de doelstellingen van
de Energieke Stad.
3. De raad voor te stellen een plusvariant uit te werken
voor de functie therapeutisch/medisch zwemmen als
aanvulling op de basisvariant.
4. De raad voor te stellen een extra
duurzaamheidspakket uit te werken voor zowel de
basisvariant als de plusvariant. Daarbij wordt ingezet
op extra duurzaamheidsmaatregelen bovenop de
doelstellingen uit de “Energieke Stad”
12.

Stadsbedrijf
Kapaanvraag Bellstraat
Besluit:
1. Een vergunning te verlenen voor het kappen van 15
bomen.
2. Een herplant verplichting op te leggen van 15 bomen.

Wethouder De Jong
17.00634

