Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 24/10/2017 week 43.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Kredietaanvraag woonrijp maken Harderweide fase 01

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
17.00625

Besluit:
1. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te
stellen van €XXXXX,- exclusief de BTW voor het
woonrijp maken Harderweide fase 01
2. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te
stellen van € XXXXX,- exclusief de BTW voor het
aanbrengen van geluidswerende voorziening op de
grondwal langs de Groene Zoomweg.
3. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te
stellen van € XXXXX,- exclusief de BTW voor de
onverwachte asbestsanering en het storten van arseen
houdende grond.
Deze kredieten te dekken uit de grondexploitatie
Drielanden, deelgebied Harderweide
2.

3.

Domein Ruimte
Renovatie pand Academiestraat 7

Wethouder De Jong
17.00630

Besluit:
1. De raad voor te stellen voor de renovatie van het pand
Academiestraat 7 een aanvullend krediet beschikbaar
te stellen van € 200.000,-. De structurele
kapitaallasten bedragen € 11.000,-. De kapitaallasten
worden ten laste gebracht van het
‘Meerjarenonderhoudsplan 2016-2065’ (pand
Academiestraat 7) en één en ander zal worden
verwerkt bij de eerstvolgende (tussentijdse) herziening
van het MJOP.
2. Vooruitlopend op het door de raad te nemen besluit
opdracht verlenen tot uitvoering van het in dit voorstel
omschreven meerwerk.

Met uitzondering van de
vertrouwelijke bijlage

Domein Ruimte
Gewijzigde vaststelling BP Hierden Dorp
Ruimelsdwarsweg 4

Wethouder De Jong
17.00638

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
Besluit:
De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met het document Commentaar op de
zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp Ruimelsdwarsweg 4.
2. De zienswijzen overeenkomstig het commentaar te
beantwoorden, wat inhoudt dat 2 zienswijzen
gedeeltelijk worden gedeeld en 2 zienswijzen niet
worden gedeeld.
3. In te stemmen met het document Ambtshalve
wijzigingen bestemmingsplan Hierden Dorp Ruimelsdwarsweg 4.
4. Het bestemmingsplan Hierden Dorp Ruimelsdwarsweg 4, bestaande uit de geometrische
planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0243.BP00190-0003.gml met bijbehorende
bestanden, met de wijzigingen zoals verwoord in de
documenten genoemd bij beslispunten 1 en 3
gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp.
5. Een hogere grenswaarde voor de nieuw te bouwen
woning op het perceel Ruimelsdwarsweg 4 te Hierden
ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te
stellen;
6. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

4.

Domein Bestuur en Organisatie
Sluiten van de Meervoudige Centrumregeling Noord
Veluwe

Portefeuillehouder
Nummer
De bijlage bij de
commentaarnota
(adressenlijst met
persoonsgegevens) is niet
openbaar

Wethouder De Jong
17.00640

Besluit:
1. Tot het treffen van de Meervoudige Centrumregeling
Noord-Veluwe, inclusief wijzigingen;
2. De gemeenteraad in kennis te stellen van dit besluit
via de lijst ingekomen stukken.
5.

Domein Ruimte
Aanpassing Huisvestingsverordening 2015
Besluit:
1. In te stemmen met de wijzigingen in de
Huisvestingsverordening gemeente Harderwijk 2015,
zoals opgenomen in de bijlage.
2. Het voorstel voor wijziging van de
Huisvestingsverordening gemeente Harderwijk 2015
ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Wethouder De Jong
17.00641

-3-

Nr.
6.

Afdeling
Onderwerp
Meerinzicht
Tegemoetkoming Boulevard
Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met
een financiële tegemoetkoming van 33% van de
aanslag OZB voor de ondernemers aan de
Strandboulevard en Vischmarkt vanwege de tijdelijke
overlast van de bouwactiviteiten aan de Boulevard.
2. De gemeenteraad voor te stellen om de
tegemoetkoming te dekken ten laste van de stelpost
kortingen gemeentefonds, waarbinnen voor 2 017 nog
incidentele dekking beschikbaar is.

7.

Communicatie van de genomen besluiten
Geen persuur en geen persberichten.

8.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00642

