Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 07/11/2017 week 45.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Intrekking verordening cliëntenparticipatie Wwb en WIJ.

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
17.00657

Besluit:
De raad te vragen de Verordening clientenparticipatie Wet
werk en bijstand en W et investeren in jongeren gemeente
Harderwijk 2010 in te trekken.
2.

Domein Samenleving
Wijzigingsverordening Participatiewet 2017

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00659

Besluit:
1. De Wijzigingsverordening Participatiewet 2017 vast te
stellen.
2. De Wijzigingsverordening Participatiewet 2017 ter
besluitvorming aan de raad voor te leggen.
3.

Domein Samenleving
2e managementrapportage 2017 SDV

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00660

Besluit:
1. Zodra er zicht is op de financiële effecten die
voortvloeien uit de 2e managementrapportage van de
SDV de raad te informeren en vervolgens te betrekken
bij het opstellen van de Themarekening 2017;
2. De 2e managementrapportage 2017 tezamen met
bijgevoegde brief ter kennisneming aan de raad te
versturen.
4.

Domein Samenleving
Wethouder Van der W alBeleidsregels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ: Zeggelink
Instrumenten en Studietoeslag
17.00661
Besluit:
1. In te stemmen met de beleidsregels re -integratie
Participatiewet, IOAW en IOAZ: Instrumenten en
Studietoeslag.
2. De beleidsregels ter informatie doorsturen naar de
Raad

-2-

Nr.
5.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Meewerken aan wijzigingsbevoegdheid Horloseweg 38

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
17.00667

Besluit:
1. De bereidheid uitspreken in principe medewerking te
verlenen aan het ingediende verzoek van de
eigenaar om gebruik te maken van de in het
bestemmingsplan Drielanden Groene Zoom
opgenomen wijzigingsbevoegdheid.
2. De bereidheid uitspreken in principe medewerking te
verlenen aan de gemeentelijke verkoop van een
gedeelte van kavel HDW00I6672 aan de initiatiefnemer
en de gemeentelijke aankoop van kavel HDW 00I5965
(gedeeltelijk) en kavel HDW00I5967 van de
initiatiefnemer;
3. Een anterieure overeenkomst op te laten stellen
waarin alle verplichtingen, kosten en financiële
afspraken worden opgenomen tussen initiatiefnemer
en gemeente.
6.

7.

Domein Ruimte
Besluit op bezwaar Waterspeelpark Dolfinarium

Wethouder De Jong
17.00668

Besluit:
1. De bezwaarschriften tegen ons besluit de dato 15 mei
2017, met kenmerk W2017-0023 / 17h0001000,
gedeeltelijk gegrond te verklaren;
2. Het bestreden besluit, de omgevingsvergunning de
dato 15 mei 2017, met kenmerk W2017-0023 /
17h0001000, voor het bouwen van een waterpark bij
het Dolfinarium aan de Strandboulevard Oost 1, 3841
AB te Harderwijk, in afwijking van het advies van de
onafhankelijke bezwaarschriftencommissie in stand te
laten;
3. Binnen 26 weken nadat het waterpark gereed gemeld
is zal het de gemeente Harderwijk zorg dragen voor
een goede landschappelijke inpassing van het
waterpark.

Uitgezonderd
persoonsgegevens

Stadsbedrijf
Beantwoording Motie vreemd aan de orde gebruik LEDverplichting in de openbare verlichting

Wethouder Teeninga
17.00669

Besluit:
1. De rapportage ‘Areaal analyse & LED vervanging’ aan
te bieden aan de commissie Ruimte.
2. De raad n.a.v. de analyse de keuze bieden hoe te
voldoen aan het SER energieakkoord 2030.
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Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Nieuwe Winkeltijdenverordening Harderwijk (n.a.v. motie)
Besluit:
1. De nieuwe Winkeltijdenverordening Harderwijk aan de
raad ter vaststelling voor te leggen overeenkomstig
bijlage 2.
2. Na vaststelling door de raad de
Winkeltijdenverordening Harderwijk bekend te maken
in het elektronisch gemeenteblad en daarvan kennis te
geven in het Kontakt overeenkomstig bijlage 3

9.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
17.00677

