Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 14/11/2017 week 46.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00696

Besluit:
1. Het bezwaarschrift d.d. 19 juli 2017 ingediend tegen
het besluit van 29 juni 2017, waarbij is besloten een
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit
‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening',
conform het advies van de bezwaarschriftencommissie
gegrond te verklaren.
2. Het bezwaarschrift d.d. 7 augustus 2017 ingediend
tegen het besluit van 29 juni 2017, waarbij is besloten
een omgevingsvergunning te verlenen voor de
activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening', conform het advies van de
bezwaarschriftencommissie gegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit d.d. 29 juni 2017 in te trekken.
4. De directeur Domein Ruimte te mandateren voor de
afhandeling van de beslissingen op bezwaar.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie VVD over
hernieuwde auto-inbraken Drielanden

Burgemeester Van Schaik
17.00698

Besluit:
Instemmen met de beantwoording middels brief.
3.

Domein Samenleving
Benoeming leden hoofdstembureau
Besluit:
Te benoemen als lid van het hoofdstembureau voor de
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
Harderwijk voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 januari
2022:
lid tevens plv. voorzitter: de heer J.P. Wassens;
leden: de heer P. de Moor, de heer P. Lohmeijer en
mevrouw J. van Eys;
plv. leden: mevrouw L. D. Kroon, mevrouw
E. Canninga en mevrouw I.M. Noordijk-Houkes.

Burgemeester Van Schaik
17.00694

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00693

Besluit:
De raad voor te stellen om de volgende personen te
benoemen als lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
(CRK):
de heer ir. G.J. Jonkhout als welstandsdeskundige
voor de periode 1 januari 2018 tot 1 januari 2021
de heer dr. J. Westerman als deskundige
cultuurhistorie/erfgoed voor de periode 1 januari 2018
tot 1 januari 2021
mevrouw J.L den Hartog als burgerlid voor de periode
1 januari 2018 tot 1 januari 2020
de heer P. Stellingwerf als vertegenwoordiger van
de Oudheidkundige vereniging Herderewich voor
de periode 1 januari 2018 tot 1 januari 2019.
5.

Meerinzicht 2e fase
Meerinzicht 2e begrotingswijziging 2017

Wethouder De Jong
17.00691

Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de
2e begrotingswijziging 2017 van Meerinzicht , deze te
verwerken in de begroting van de gemeente Harderwijk en
akkoord te gaan met de voorgestelde dekking zoals
aangegeven onder het hoofdstuk Financiën.
6.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar rederij Randmeer-Twee
Gebroeders ontheffing rondvaarten Dukker-Roelofsen
schip Achie
Besluit:
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie
d.d. 31 oktober 207 over te nemen.
2. Het bezwaarschrift d.d. 26 augustus 2017 van rederij
Randmeer v.o.f. en Twee Gebroeders v.o.f., gericht
tegen de aan H.A. Dukker en HK Roelofsen b.v.
verleende ontheffing d.d. 19 juli 2017, ongegrond te
verklaren en ons besluit in stand te laten, conform
bijgaande brief.
3. De ontheffingshouders per brief in kennis stellen
van dit besluit.

Wethouder De Jong
17.00687
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Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar rederij Flevo tegen ontheffing
rondvaarten H.A. Dukker-HK Roelofsen schip Achie

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00686

Besluit:
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie
d.d. 30 oktober 207 over te nemen.
2. Het bezwaarschrift d.d. 23 augustus 2017 namens
rederij Flevo b.v., gericht tegen de aan H.A. Dukker
en HK Roelofsen b.v. verleende ontheffing d.d. 19 juli
2017, niet-ontvankelijk te verklaren, conform brief.
3. De ontheffingshouders per brief in kennis stellen van
dit besluit.
8.

Meerinzicht
Statutenwijziging van de VNG

Wethouder De Jong
17.00685

Besluit:
Akkoord te gaan met de statutenwijziging van de VNG.
9.

Vaststellen reglement Burgerlijke Stand

Burgemeester Van Schaik
17.00682

Besluit:
1. Het Reglement burgerlijke stand 2018 vast te stellen.
2. Het Reglement burgerlijke stand 2015 In te trekken.
10.

Domein Ruimte
Naamgeving Waterstad - Waterfront
Besluit:
1. De CBS- wijknaam 02: "Waterstad" te wijzigen in:
"Waterfront" en uw besluit van 4 oktober 2011 onder
nummer 11.00710 daarmee deels te herzien;
2. De directeur Domein Stadbedrijf opdracht te verlenen
al datgene te doen en uit te (laten) voeren dat nodig is
om de wijknaam officieel te wijzigen en door te (lat en)
voeren in de benodigde systemen. De opdracht houdt
tevens de benodigde mandaatverlening in met het
recht van ondermandaat om al datgene te doen wat
nodig is ter uitvoering ervan in de CBS en de
BAG/Geo-informatie.
3. De namen Waterstadboulevard en Waterstadhaven
handhaven.
4. W aterstad park wijzigen in W aterfrontpark.

Wethouder Teeninga
17.00681
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Nr.
11.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Borging Doorbraak

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
17.00673

Besluit:
De raad voor te stellen
1. In te stemmen met het voorstel voor implementatie
van de Doorbraak werkwijze in de lokale
ondersteuningsstructuur Harderwijk, als onderdeel
van de sluitende aanpak 16-27 jaar.
2. Voor de uitvoering in 2018 en 2019 een bedrag van
€ 55.000,- per jaar beschikbaar te stellen aan Stichting
Zorgdat -, die namens de uitvoerende partners als
penvoerder optreedt - en dit te dekken uit de reserve
transities sociaal domein en de begroting
dienovereenkomstig te wijzigen.
12.

Domein Samenleving
Subsidie Veilig Thuis 2018

Wethouder Van Noort
17.00672

Besluit:
De raad voor te stellen het subsidiebudget van Stichting
Veilig Thuis met ingang van 2018 structureel te verhogen
naar € 203.057,- ten laste van de pakketmaatregel AWBZ
voor een bedrag van € 96.638,00 en ten laste van de post
Uitvoeringswet tijdelijk huisverbod voor een bedrag van
€ 19.978,- en de begroting overeenkomstig te wijzigen.
13.

Domein Samenleving
Benoeming tot trouwambtenaar

Burgemeester Van Schaik
17.00650

Besluit:
De heer M. Pijnenburg te benoemen tot buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand.
14.

Stadsbedrijf
Doorontwikkeling Stadsbedrijf, team Onderhoudsbedrijf
Besluit:
In te stemmen met de voorgestelde aanpak voor
de doorontwikkeling van het Stadsbedrijf, team
Onderhoudsbedrijf.
Het directieteam de opdracht te geven de positie
en de taken van de wijkbeheerders versus de
wijkmanagers, nauwkeurig te beschrijven.

Wethouder De Jong
17.00697
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Nr.
15.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Johanitterlaan 5-7

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00692

Besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan het
planologisch mogelijk maken van de ontwikkeling
van een complex met zorgstudio’s op het perceel
Johanitterlaan 5 – 7, waarbij bijzondere aandacht
wordt gevraagd voor de geluidsproblematiek
2. Een intentie overeenkomst op te laten stellen, waarin
financiële (kostenverhaal) en procesmatige afspraken
worden opgenomen met betrokken initiatiefnemer.
16.

Domein Ruimte
Dekking tekort GRP werken Stationsomgeving

Wethouder Teeninga
17.00683

Besluit:
De raad voorstellen het ontstane tekort op de
Gemeentelijke Riolerings Plan werken Stationsomgeving
ad € 1.635.000,- voor € 1.000.000,- te dekken uit de
meevaller Gemeentelijke Riolerings Plan werken
Tweelingstad en daarnaast voor € 635.000,- uit de
bestemmingsreserve Gemeentelijke Riolerings Plan.
17.

Domein Ruimte
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Binnenstad Havendijk
Besluit:
Het bestemmingsplan "Binnenstad Havendijk in ontwerp
ter inzage te leggen.

18.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Teeninga
17.00690
m.u.v. de anterieure
overeenkomst

