Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 31/10/2017 week 44.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Vaststelling structuurvisie Vitale Vakantieparken
Harderwijk
Besluit:
1. In te stemmen met de “ commentaarnota zienswijzen
ontwerpstructuurvisie Vitale Vakantieparken
Harderwijk” en de zienswijzen overeenkomstig het
commentaar te beantwoorden;
2. De structuurvisie “Vitale Vakantieparken Harderwijk”,
bestaande uit de geometrische planobjecten, zoals
vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0243.SV01960002 met bijbehorende bestanden, vast te stellen met
de wijzigingen zoals verwoord in het document
genoemd bij beslispunt 1.
3. De nieuwvestiging, uitbreiding en
herstructureringsprojecten van recreatieterreinen
die in overeenstemming zijn met de notitie 'Vitale
parken, op weg naar beter', opgenomen als bijlage 8
bij de structuurvisie, aan te wijzen als categorie van
gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen
niet vereist is.

2.

Domein Ruimte
Uitvoering P-wet en toekomst Inclusief Groep
Besluit:
1. Onder voorbehoud van toestemming door raad in te
stemmen met de zeventiende wijziging van de GR
RNV waardoor de uitvoering van de WSW niet langer
gedelegeerd wordt aan de RNV en daarnaast in te
stemmen met de uittreding van de gemeente Nijkerk
uit de RNV.
2. De raad o.g.v. artikel 1 lid 2 juncto lid 3 van de Wgr
vragen om toestemming voor het wijzigen van de GR
RNV en de uittreding van de gemeente Nijkerk.
3. De aandelen van de Inclusief Groep te verwerven
overeenkomstig het in bijlage D opgenomen voorstel.
4. De raad o.g.v. artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00652
muv adressenlijst behorend
bij commentaarnota

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00651

Nr.

Afdeling
Onderwerp
vragen om wensen en bedenkingen kenbaar te maken
over het ontwerp besluit waarin individuele gemeenten
deelnemen in de publieke vennootschap Inclusief
Groep.
5. De Inclusief Groep aan te wijzen als uitvoerder van de
WSW (zie bijlage B).
6. Met de Inclusief Groep een dienstverleningscontract
aan te gaan (zie bijlage C).
7. Het formeel werkgeverschap van “haar” SW medewerkers over te nemen van de RNV.
8. Het formeel werkgeverschap van de bij de Inclusief
Groep werkzame ambtenaren over te nemen van de
RNV onder voorbehoud van een zogenaamde
“garantieverklaring” af te geven door de andere
deelnemende gemeenten.
9. Kennis te nemen van de voorgestelde
statutenwijzigingen van de Inclusief Groep
10. De besluiten 3 t/m 9 te nemen onder voorwaarde dat
de andere deelnemende gemeenten overeenkomstig
besluiten.
11. Kennis te nemen van het voornemen van de
“overleggroep sociale werkvoorziening” om in de loop
van 2018 nader te adviseren over de gewenste
liquiditeitspositie van de Inclusief Groep en het
uitvoeren van een evaluatie transformatie SW eind
2018.

Portefeuillehouder
Nummer

3.

Domein Ruimte
Energieloket Veluwe Duurzaam

Wethouder Teeninga
17.00649

Besluit:
1. De raad voor te stellen de te ontvangen subsidie 2017
van Provincie Gelderland à €16.088,- beschikbaar te
stellen voor het energieloket Veluwe Duurzaam en de
themabegroting 2017 overeenkomstig te wijzigen
2. De raad voor te stellen de te ontvangen subsidie 2018
van Provincie Gelderland à €11.500,- beschikbaar te
stellen voor het energieloket Veluwe Duurzaam en de
themabegroting 2018 overeenkomstig te wijzigen
4.

Versterken buitenlandse toerisme
Besluit:
1. In te stemmen met het plan internationaal toerisme in
Harderwijk versterken 2017, 2018

5.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00647

